
Introdução

Protecção para Sistemas de Transmissão

A gama de produtos TPU 500 corresponde inteiramente às necessidades do sistema de protecção de 
redes de transmissão e sub-transmissão disponibilizando algoritmos rápidos, seguros e comprovados, 
em plataformas de hardware e software de alto desempenho. As opções de produtos incluem 
funções de protecção de linha, transformador, interruptores e outros activos, com algoritmos como 
diferencial, de distância, corrente, tensão e frequência, em simultâneo com controlo, supervisão, 
registo e monitorização.

A elevada configurabilidade através de configurações flexíveis de entradas/saídas digitais e analógicas, 
funções avançadas programáveis pelo utilizador, assim como uma abrangente biblioteca de funções 
seleccionáveis de firmware, permitem ao utilizador adaptar o dispositivo às diferentes topologias da 
subestação, assim como aos diferentes esquemas de controlo e protecção. 

Desenhada de acordo com a norma IEC 61850 e outros standards abertos, a gama de produtos  
TPU 500 é flexível, preparada para o futuro e pode ser facilmente integrada em sistemas de 
protecção, automação e controlo distribuídos de vários fabricantes. 

Portefólio de Produtos

Aspectos Chave

• Protecção diferencial de linha 

• Protecção diferencial de transformador, diferencial restrita de terra 

• Protecção de distância

• Fecho sobre defeito, bloqueio por oscilação de potência e disparo por perda de sincronismo

• Esquemas de teleprotecção e teledisparo

• Máximo de corrente de fases e de terra direccional, máximo e mínimo de tensão, máximo 
e mínimo de frequência 

• Religação automática, verificação de sincronismo, falha de disjuntor

• Automação distribuída de acordo com programação IEC 61850 e IEC 61131-3

• Opções de redundância de comunicações RSTP ou PRP 

• Medidas precisas, localizador de defeitos, relatório de incidentes, oscilografia, registo 
cronológico de eventos 

• Supervisão de TI, TT e circuito de disparo

•	 Watchdog e auto-monitorização 

Vantagens para Cliente

• Plataforma única de hardware e software para todos os produtos 

• Protecção, controlo, monitorização, medidas e registo integrados em cada equipamento

• Elevada adaptabilidade da aplicação, embora muito fácil de especificar, configurar, testar 
e manter

• Livre atribuição de funções, desenhadas de acordo com IEC 61850

• Funções complexas definidas pelo utilizador, de acordo com IEC 61131-3 e IEC 61850

• Configuração de E/S flexível para múltiplas topologias de barramento

• Teclas funcionais programáveis, alarmes e LCD colorido

• Interface baseada em tecnologias Web

• Arquitectura suporta a mais recente edição IEC 61850, incluindo barramento de processo 

• Totalmente integrado num conjunto de ferramentas de engenharia do sistema 



Protecção de Transformador TPU T500 

A TPU T500 é adequada para protecção de transformador, incluindo transformadores de dois 
e três enrolamentos, auto-transformadores, reactores shunt ou grupos gerador-transformador. 
Pode ser aplicada em instalações com as topologias de barramento mais complexas e múltiplos 
conjuntos de disjuntores, uma vez que esta protecção suporta até 5 conjuntos trifásicos de 
entradas de corrente de restrição para a protecção diferencial. Os defeitos internos de limiar 
baixo podem ser detectados selectivamente através de protecção diferencial sensível, que 
oferece também elevada imunidade contra fenómeno inrush e comportamento correcto sobre 
uma ampla gama de frequências. As compensações das relações de transformação dos TI e do 
grupo de ligações são feitas automaticamente pela unidade, sem nenhum TI auxiliar exigido para 
a sua operação. A principal protecção diferencial do transformador pode ser complementada 
por função diferencial restrita de terra para melhorar a sensibilidade a defeitos de elevada 
impedância no transformador, assim como por protecção de distância de reserva adicional.

Protecção de Linha TPU D500 

A TPU D500 pode ser usada como unidade principal para protecção de linhas aéreas e de cabos 
subterrâneos em redes de transmissão e sub-transmissão. O algoritmo diferencial de linha com 
discriminação de fase é adequado para as linhas de dois ou três terminais, com possíveis dis-
posições complexas de disjuntores. Opcionalmente pode ser usada em aplicações multi-terminal. 
O algoritmo de protecção está preparado para aplicações onde um transformador está incluído 
na zona de protecção, para as quais medidas especiais são tomadas, tais como restrição inrush 
ou compensação do grupo de ligações. As comunicações remotas são baseadas no standard IEEE 
C37.94, e os canais de comunicações podem ser opcionalmente redundantes. A sincronização 
horária pode ser feita por GPS ou por um método alternativo de eco, e inclui compensação de 
comutações da rede de comunicações. A TPU D500 integra adicionalmente funções de distância 
e máximo de corrente, que podem ser usadas como funções de reserva, por exemplo quando a 
protecção diferencial não está disponível devido a falha de comunicação.

Resumo de Produtos

Protecção de Linha TPU L500 

A TPU L500 fornece protecção de distância full-scheme com seis zonas, dispondo de características 
quadrilateral e/ ou Mho, que podem ser configuradas independentemente para os defeitos fase-fase 
ou fase-terra. O seu excelente algoritmo de selecção de fase garante correcta diferenciação de loop 
para cada tipo de defeito, sem comprometer a velocidade ou sensibilidade. Outras características 
importantes incluem a compensação de carga em situações de sobrecarga de linhas, a estabilidade 
durante condições de pólo aberto ou bloqueio durante oscilações de potência estáveis. A protecção 
direccional de terra adicional aumenta a sensibilidade para defeitos à terra de limiar baixo. Um 
completo esquema lógico de comunicações está implementado para protecção de distância e 
direccional de terra. Usada como unidade autónoma ou inserida no sistema de protecção redundante, 
em paralelo com a protecção diferencial de linha, tal como a TPU D500, a TPU L500 pode ser 
aplicada em todas as linhas aéreas ou cabos subterrâneos em redes de transmissão e sub-transmissão.

Automação Aberta

Engenharia Integrada

A configuração e gestão da gama TPU 500 são totalmente integradas no conjunto de ferramentas 
Automation Studio, um único ambiente de engenharia para configuração e exploração de todos os 
produtos de automação, controlo e protecção da Efacec. Para além de serem produtos altamente 
adaptáveis, os esforços de configuração e manutenção são reduzidos com recurso a reutilização 
de funcionalidade tais como modelos de configurações padrão para aplicações típicas, bem como 
recurso a funcionalidades como modelos, bibliotecas, acções de copiar-e-colar ou drag-and-drop. O 
Automation Studio é um ambiente único e de fácil utilização que oferece uma série de funcionalidades 
que facilitam a gestão de dispositivos ou sistemas durante o ciclo de vida. Os editores matriciais 
utilizados para selecção e mapeamento de funções e E/S, assim como os editores de diagramas 
utilizados para lógica definida pelo utilizador, são alguns dos exemplos de uma interface intuitiva 
para definição de configurações. A simulação da lógica offline bem como monitorização e testes do 
dispositivo online asseguram validação e testes eficientes. A gestão de configurações operacionais, 
extracção de dados, registos de eventos ou oscilografia e ferramentas de análise poderosa, são 
integrados neste conjunto de ferramentas que suportam totalmente as operações e manutenção 
na mesma ferramenta. Estas características são complementadas com integração unificada do 
projecto do sistema, o retorno imediato do mecanismo de validação, assistentes de comparação e de 
produtividade ou de vasta importação e exportação, incluindo IEC 61850 SCL, que possibilitam uma 
fácil configuração, visualização e gestão de funcionalidades avançadas do equipamento ou do sistema.

Matriz de Mapeamento 



Automação Aberta

Lógica Programável Flexível 

Tanto o esquema de lógica da protecção de alta velocidade como complexos algoritmos definidos 
pelo utilizador, são programados em IEC 61131-3, com poderosos editores e compiladores da 
ferramenta de engenharia Automation Studio. A lógica e aritmética inteira e de vírgula flutuante 
estão disponíveis em simultâneo com os blocos funcionais standard IEC 61131-3, tais como flip-
flops, contadores e temporizadores. O motor de lógica optimizado suporta escalonamento cíclico 
e acíclico multi-evento, com diferentes níveis de prioridade, de forma a suportar necessidades 
funcionais diversas. Uma vez que qualquer sinal, lógico ou físico, está acessível ao motor de 
lógica, o utilizador pode adaptar funcionalmente o dispositivo a qualquer requisito de automação. 
Adicionalmente, as funções do utilizador podem ser definidas em bibliotecas, conter parâmetros 
operacionais definidos pelo utilizador e ter interface IEC 61850 específica, podendo assim ser 
geridas do mesmo modo que as funções incorporadas. 

Automação Distribuída de acordo com IEC 61850

Os produtos da gama TPU 500 foram concebidos de acordo com IEC 61850 em todas as 
vertentes, garantindo assim um modelo orientado ao objecto conhecido, totalmente compatível 
com outros dispositivos, ferramentas de engenharia e sistemas. O excelente desempenho de 
comunicações em relação a mensagens GOOSE e diferentes opções de redundância da rede 
permitem a implementação de arquitecturas sofisticadas distribuídas de protecção, automação 
e controlo com total confiança. A plataforma da TPU 500 suporta os mais recentes requisitos da 
norma IEC 61850, como a elevada precisão de sincronização e os valores amostrados sincronizados 
para aplicações em barramentos de processo em edições futuras do hardware.

Programação em IEC 61131-3

Sistema de Automação Distribuída de acordo com IEC 61850 

Interface ao Utilizador e ao Processo

E/S Flexíveis e Hardware Versátil 

A configuração flexível de E/S permite uma directa implementação de módulos de supervisão 
e controlo, incluindo pontos simples e duplos, n-bits, controlos, contagem de impulsos, etc. A 
configuração flexível de entradas analógicas (EA) de corrente e de tensão, permite a soma interna 
de correntes, selecção de tensão de barramento e compensação de transformador. O aumento da 
capacidade de entradas analógicas (EA) de corrente e de tensão permite total monitorização de 
topologias de barramentos complexas, tais como barramento duplo com by-pass, disjuntor e meio 
ou barramento em anel, sem ligações externas adicionais de TT e TI, nem combinação de múltiplos 
núcleos de TI. A amostragem de entradas analógicas (EA) pode ser sincronizada por um relógio 
externo de alta precisão que proporciona medidas sincronizadas para protecção diferencial ou outras 
aplicações. As opções de hardware com configurações predefinidas ou em detalhe especificadas, 
permitem que as unidades TPU 500 correspondam aos requisitos específicos de cada aplicação.
Os produtos são montados em rack e estão disponíveis em várias configurações, suportando até 271 
E/S digitais, 32 EA CC e 24 EA CA.

 - Característica base
* Entradas e saídas não-simultâneas 
** Opções de entradas sensíveis de corrente disponíveis para funções de 

protecção de máximo de corrente de terra

TPU 500 Interface de utilizador

Funções

Controlo e Supervisão Configuração de chassis 1 2
Máximo de pontos de E/S digitais* (entradas/saídas) 264/135
Máximo de entradas analógicas CC* 32
Máximo de entradas analógicas CA 12 24
E/S Base
8 ED + 7 SD + Watchdog
Tipos de Cartas de E/S de Expansão 
Cartas de Expansão de E/S Digitais (até 8)

12 10

Carta de Expansão de 16 ED
Carta de Expansão de 32 ED
Carta de Expansão de 8 ED + 8 SD
Carta de Expansão de 16 ED + 8 SD
Carta de Expansão de 16 SD
Carta de Expansão de 8 SD Rápidas
Cartas de Expansão de Entradas Analógicas CC (até 4)
Carta de Expansão de 8 Entradas Analógicas CC
Cartas de Expansão de Entradas Analógicas CA

1 2
Carta de Expansão de 12 Entradas Analógicas CA**



Interface ao Utilizador Incorporada 

A interface local inclui diversas páginas com mímicos definidos pelo utilizador e totalmente 
interactivas, também inclui alarmes e teclas funcionais, bem como um sistema de menus e janelas 
incorporados, que permitem o acesso intuitivo a todas as funções executadas no dispositivo. Operação 
e controlo, monitorização de dados, gestão de configurações operacionais, grupos de configurações 
activas e modos operacionais, inspecção de registo de eventos cronológico, registos de defeitos ou 
oscilografia são alguns dos exemplos de acções que podem ser realizadas directamente na interface 
local ao utilizador. Com um LCD colorido e imagem de alto contraste, o utilizador beneficia de 
interface com melhor legibilidade e opções de gestão da informação disponível no HMI local. O HMI 
local também está disponível online através de um servidor Web compatível, sendo assim possível 
interagir localmente ou à distância com o dispositivo e processo associado sem que ferramentas 
externas de software sejam necessárias.

Interfaces de Comunicações

Serviço de Engenharia (Painel Frontal)

10/100BASE-TX ●

Operação ou Serviço/Engenharia (Painel Traseiro)

RS232/RS485, Fibra de Plástico ou de Vidro

oRS232/RS485, Fibra de Plástico ou de Vidro

RS232/RS485, Fibra de Plástico ou de Vidro

Interface Dupla (10/100BASE-TX ou 
100BASE-FX) + Singular (10/100BASE-TX ou 
100BASE-FX)


Interface Dupla PRP (10/100BASE-TX ou 
100BASE-FX) + Singular (10/100BASE-TX ou 
100BASE-FX)

Interface Dupla RSTP (10/100BASE-TX ou 
100BASE-FX) + Singular (10/100BASE-TX ou 
100BASE-FX)

Interface de Comunicação Remota (Painel Traseiro)

Transferência de Sinal Digital  
(receber/ transmitir) 

Transferência de Sinal Analógico  
(receber/ transmitir) 

Fibra Óptica Padrão IEEE C37.94,  
mono-modo ou multi-modo 

Até 4 canais de comunicação independentes 

Sincronização Horária

IRIG-B (requer entrada IRIG-B) 

Cliente SNTP ●

Por Protocolo de Comunicação ●

IEC 61850

IEC 61850 Servidor e GOOSE 

Protocolos de Comunicação (Servers/Slaves)

IEC 60870-5-104 (TCP/IP) 

IEC 60870-5-101 (Série) 

Modbus (Série e/ou TCP/IP) 

IEC 60870-5-103 (Série) 

DNP 3.0 (Série e/ou TCP/IP) 

Outros (mediante contacto) 

● - Versão base
 - Versão opcional
 - Versão base mutuamente exclusiva, depende da forma de encomenda
o - Versão opcional mutuamente exclusiva, depende da forma de 
encomenda

Mimico

Interoperabilidade via Protocolos de Comunicação e Interfaces Abertos

Para integração noutros sistemas não-IEC 61850, a TPU 500 suporta múltiplos protocolos de 
comunicações do tipo slave ou server. Estão disponíveis no painel traseiro portas série (RS232, 
RS485 e fibra óptica) e interfaces dual Ethernet (10/100Mbps cobre ou fibra). A TPU 500 garante 
interoperabilidade com os IEDs de IEC 61850 de outros fabricantes, pelo suporte da mais recente 
edição da IEC 61850, tornando estas unidades numa escolha adequada para aplicações em 
novas instalações ou em remodelações das existentes. Opções incorporadas de interface dual 
Ethernet, RSTP ou PRP permitem ao designer do sistema integrar os dispositivos da TPU 500 
em arquitecturas diferentes com barramento de instalação redundante. Os protocolos de uso 
geral, tais como FTP estão disponíveis em conjunto com os protocolos convencionais de controlo 
remoto, tais como IEC 60870-5-101/104, DNP 3.0 ou IEC 60870-5-103. A sincronização horária 
pode ser realizada por SNTP, IRIG-B ou protocolo de comunicação. A aplicação em sistemas de 
vários fabricantes e expansões futuras é assim simplificada e é feita com implementação 
certificada da norma IEC 61850, bem como de outros protocolos abertos de comunicação que 
garantem um elevado grau de integração e interoperabilidade de toda a família de produtos. 
Uma interface específica IEEE C37.94 de comunicações entre subestações, preparada para 
aplicações multi-terminal e opções redundantes, suporta protecção diferencial de linha e 
esquemas de teleprotecção.

Funções Incorporadas

Controlo, Medidas e Monitorização Avançados 

Complementando as funções de protecção, a gama TPU 500 integra funções integradas de 
controlo, medidas e monitorização. Com estas funções seleccionáveis é possível realizar controlo 
e supervisão de até 15 disjuntores e seccionadores por dispositivo, verificação de sincronismo em 
opção, religação automática monofásica ou trifásica ou falha de disjuntor de dois escalões, entre 
outros. A operação segura dos equipamentos é garantida através de selecção-antes-de-execução, 
encravamentos a fio ou por rede distribuídos e gestão multi-nível da origem dos controlos. As 
medidas precisas de amplitude, ângulo, potência, energia, impedância e frequência para sistemas 
trifásicos ou outros sinais de corrente e tensão, também estão disponíveis.

Interface ao Utilizador

LCD Colorido 

Alarmes Programáveis/ LED de Indicação l

Teclas Funcionais l

LED de Estado do IED l

Servidor Web Embebido l

● - Característica base
 - Característica opcional



Funções de Protecção Comprovadas 

Baseado na experiência comprovada das famílias de produtos anteriores, os algoritmos 
de protecção da gama 500 foram significativamente reforçados, com novas e adicionais 
características. O desenho cuidadoso das funções de protecção e da arquitectura do dispositivo 
fornecem um equilíbrio adequado entre velocidade, sensibilidade e precisão. As características 
e os algoritmos de protecção foram desenvolvidos para garantir a estabilidade durante 
situações de carga e falhas externas preservando a confiança de operação para falhas internas.  
A gama TPU 500, com a sua capacidade excelente de rejeição de transitórios e harmónicos, 
a estimação melhorada e a potente lógica, está preparada para todos os tipos de falhas e 
condições de funcionamento, incluindo os sistemas em situações de sobrecarga, linhas paralelas, 
correntes inrush, fonte fraca e elevado SIR, defeitos evolutivos, oscilações de potência, desvios 
de frequência, saturação dos TI ou transitórios dos CCVT. Tempos de disparo sub-cíclicos são 
obtidos para as principais funções de protecção. A lógica de disparo trifásico ou monofásico pode 
ser considerada, dependendo da aplicação, com a função de fecho sobre defeito em opção. 
Uma cuidadosa selecção de fase e loop de defeito permite uma correcta operação monopolar e 
sinalização de falha. Cada função é desenhada de forma a permanecer estável com condições de 
pólo aberto. Para além das principais funções de protecção, tais como distância, diferencial de 
linha ou diferencial de transformador, um amplo conjunto de funções auxiliares e de reserva está 
disponível em opções da gama TPU 500. Entre estas funções, estão as baseadas em corrente, 
tensão ou frequência, assim como lógica de comunicação.

Característica de Multi-zonas da Protecção de Distância 

Funções Incorporadas

Registo e Análise de Acontecimentos Melhorados

O registo de acontecimentos de uso geral, com uma precisão de um milissegundo ou melhor, permite 
armazenar pelo menos 25 000 eventos de qualquer sinal disponível no dispositivo e é amplamente 
utilizado para análise de comportamento operacional e testes. O registo de oscilografia pode ser 
configurado de acordo com um complexo conjunto de opções, tais como disparos, supervisão dos 
canais analógicos ou qualquer lógica definida pelo utilizador. Os ficheiros de registo de oscilografia são 
guardados em formato original COMTRADE, incluindo quer informação analógica quer digital. Além 
do registo de eventos e oscilografia, um registo de estatísticas e tendências genérico está disponível 
para gerar diagramas de carga ou outros gráficos de estatísticas. A par dos registos de dados, a 
gama TPU 500 oferece algoritmos de alta precisão de localização de defeitos com compensação de 
cargas, permitindo a sinalização da provável localização do defeito, quer em impedância quer em 
distância. O localizador de defeitos pode operar apenas com medidas locais, no entanto se um canal 
de comunicações adequado estiver disponível, o resultado pode ser melhorado com informação de 
todos os terminais da linha. O sumário de defeitos é guardado após cada ocorrência de incidentes no 
sistema eléctrico, resumindo os dados relevantes para análise post-mortem.

Registo de Oscilografia em formato COMTRADE 

Funções

Controlo e Supervisão ANSI IEC 61850

Lógica de Disparo 94 l(3) l(1) l(1) PTRC

Supervisão do Circuito de Disparo 74TC l(15) l(6) l(6) STRC

Falha de Disjuntor 51BF l(5) l(2) l(2) RBRF

Religação Automática 79 l(2) l(2) RREC

Verificação de Sincronismo e de Presença de Tensão 25 (5) (2) (2) RSYN

Bloqueio de Fecho de Disjuntor 86 l(1) l(1) l(1) RCBL

Supervisão de TT 60 l(1) l(1) l(1) RVTS

Supervisão de TI l(5) l(2) l(2) RCTS

Detecção de Pólo Aberto l(1) l(1) ROPD

Detecção de Condutor Partido / Desequilíbrio de Fases 46BC l(1) l(1) RBCD

Controlo / Supervisão de Disjuntor 52 l(5) l(2) l(2) CSWI / XCBR

Monitorização da Condição do Disjuntor    SCBR

Controlo / Supervisão de Seccionador 89 (10) (10) (10) CSWI / XSWI

Supervisão das Protecções do Transformador l SPTR

Automação Distribuída l l l
GGIO

(ou definido por 
utilizador)

Automação Programável (IEC 61131-3) l l l
GAPC

(ou definido por 
utilizador)

l - Versão base    - Versão opcional   (n) - Número máximo de funções disponíveis, depende da forma de encomenda



Funções Incorporadas

Funções

Protecção ANSI IEC 61850

Diferencial de Linha (linhas até 5 terminais) 87L
(1)

PDIF / PHAR

Diferencial de Linha + Transformador (linhas até 5 terminais) 87L/87T PDIF / PHAR

Diferencial de (Auto-)Transformador (2 enrolamentos, 2 ou 3 enrolamentos) 87T l(1) PDIF / PHAR

Diferencial Restrita de Terra 87N (2) PDIF

Distância 21 (1) (1) l(1) PDIS

Bloqueio por Zona de Carga e Selecção de Fase 21LE (1) (1) l(1) PDIS

Bloqueio Oscilação Potência / Disparo Perda Sincronismo 68/78 (1) (1) (1) RPSB

Esquemas de Teleprotecção - Distância 85(21) (1) l(1) PSCH

Lógica de Eco e Disparo por Fonte Fraca - Distância 85/27WI (1) l(1) PSCH

Esquemas de Teleprotecção - Direccional de Terra 85(67N) l(1) l(1) PSCH

Lógica de Eco e Disparo por Fonte Fraca - Direccional de Terra 85/59NWI l(1) l(1) PSCH

Teledisparo 85 l(1) l(1) l(1) PSCH

Stub 87STB l(2) l(1) l(1) PDIF

Máximo de Corrente de Fases (Direccional) 50/51/67 l(3) l(1) l(1) PTOC / RDIR

Máximo de Corrente de Terra (Direccional) 50N/51N/67N
50G/51G/67G l(5) l(2) l(2) PTOC / RDIR

Máximo de Corrente de Sequência Inversa (Direccional) 46/67 l(3) l(1) l(1) PTOC / RDIR

Curvas de Tempo-Corrente Editáveis l l l

Bloqueio contra Corrente de Magnetização 68 l l l PHAR

Sobrecargas 49 l(1) l(1) l(1) PTTR

Fecho sobre Defeito 50HS l(1) l(1) l(1) RSOF / PIOC

Máximo de Corrente de Terra Direccional para Sistemas Não-Aterrados 32N l(2) l(2) PSDE

Direccional de Potência 32 l(1) l(1) PDUP/PDOP

Mínimo de Tensão de Fases 27 l(1) l(1) l(1) PTUV

Máximo de Tensão de Fases 59 l(1) l(1) l(1) PTOV

Máximo de Tensão Residual 59N l(1) l(1) l(1) PTOV

Máximo de Tensão de Sequência Inversa 47 l(1) l(1) l(1) PTOV

Mínimo de Frequência 81U l(1) l(1) l(1) PTUF

Máximo de Frequência 81O l(1) l(1) l(1) PTOF

Taxa de Variação de Frequência 81RC l(1) l(1) l(1) PFRC

Sobreexcitação 24 l(1)* PVPH

Funções de Monitorização e Medida ANSI IEC 61850

Medidas Trifásicas l(3) l(1) l(1) MMXU / MSQI

Medidas Monofásicas l(3) l(3) l(3) MMXN

Contagem de Energia (3) (1) (1) MMTR

Estatísticas * * *

Cavas de Tensão e Sobretensões * * *

Harmónicas * * *

Localizador de Defeitos 21FL l(1) l(1) RFLO

Funções de Monitorização e Medida ANSI IEC 61850

Oscilografia l l l RDRE

Registo de Eventos Cronológico l l l

Relatório de Incidentes l l l

Diagrama de Carga / Registo de Tendências * * *

Histograma * * *

Registo de Eventos de Qualidade de Energia * * *

Auto-Testes e Watchdog l l l

l - Versão base
 - Versão opcional
 - Versão base mutuamente exclusiva, depende da forma de encomenda
(n) - Número máximo de funções disponíveis, depende da forma de encomenda
* Característica prevista na próxima edição



Plataforma do Dispositivo

Arquitectura 

Supervisão do Sistema Secundário, Auto-diagnóstico e Disponibilidade

Os produtos da gama TPU 500 baseiam-se numa plataforma comum de hardware de alto 
desempenho e software modular. A arquitectura multiprocessadora, com integração de 
processadores digitais de sinal, e desenho da plataforma optimizado, assegura a disponibilidade 
da capacidade de processamento necessária para as funções existentes, bem como a operação 
sem restrições de funções de protecção em paralelo com o código do utilizador, interface e 
comunicações. A abordagem orientada a objectos e desenho de funções de acordo com IEC 61850, 
a biblioteca abrangente de funções seleccionáveis e incorporadas, bem como extensibilidade de 
funções programadas pelo utilizador permite um equilíbrio perfeito entre custos, desempenho 
e adaptabilidade aos requisitos do utilizador. Esta plataforma universal simplifica todos os 
procedimentos de engenharia desde a especificação ao comissionamento, bem como operação e 
manutenção, reduzindo a curva de aprendizagem e aproveitando o know-how.

Módulos de Comunicação ou HMIObjectos de Função Módulos de Processamento AnalógicoMódulos de Processamento de Dados/ Eventos

Biblioteca
de Funções
Integradas

E/S
Analógicas Objectos de Protecção,

 Controlo e Supervisão

Objectos de
E/S

Gestor de
   Cenários  Objectos 

de E/S

E/S
Digitais

Motor de
Lógica Objectos Program.

por Utilizador

HMI

Registo de
Oscilografia

Registo de 
Estatísticas/ Gráficos

de Tendência

Registo de Sequência
de Eventos

UtilizadorSource Clock

Comunicações
 Remotas 

Sincronização
Horária  

Objectos de
E/S Virtuais 

Comunicações 
IEC 61850 GOOSE

Objectos de
E/S Virtuais 

Canais de Aritmética

Objectos de
E/S Virtuais 

Comunicações 
IEC 61850 SMV

Barramento de Dados/ Eventos em Tempo real de Alto Desempenho

Barramento de Processo IEC 61850  

Instalação/Barramento de Processo IEC 61850  Outros Sistemas de Comunicação

Barramento de Canal AC de Alto Desempenho

Servidor
IEC 61850

Outros Módulos Funcionais 

Para garantir uma operação segura são incluídas funções de supervisão do sistema secundário, 
tais como transformadores de medida ou circuitos de disparo. Podem ser utilizadas, juntamente 
com o auto-diagnóstico, não apenas para sinalização e registo, mas também para bloqueio 
de disparo ou lógica definida pelo utilizador. A informação detalhada de diagnóstico também 
é providenciada para outros componentes do sistema, como canais de comunicação remota 
utilizados para protecção diferencial ou esquemas de teleprotecção. Os dispositivos da TPU 500 
podem ser fornecidos com redundância da fonte de alimentação em opção, para aumentar a 
disponibilidade em situação de falhas da fonte de alimentação. O auto-diagnóstico inclui auto-
testes e supervisão de todos os componentes de hardware, incluindo memória, cartas de E/S, 
portas de comunicações, e de todos os módulos de software incorporados. A informação de 
diagnóstico está disponível no HMI local ou através de um servidor Web incorporado. Também 
poderá ser activado um modo de teste, adequado para validação da operação do dispositivo.

Opções da Plataforma

Opções Disponíveis

Watchdog e Auto-reset do Hardware
(Detecção de falhas de hardware e 
RTOS)

o
Detecção de Falhas de Software e 
Recuperação
(Capacidade de auto-reparação de 
falhas dos módulos de software)

Fonte de alimentação redundante 
(Alimentação secundária)

Opções de Alimentação

24/48/60 V c.c. (19 V até 72 V) 

48/60/110/125 V c.c. (38 V até 150 V) 

110/125/220/250 V c.c. (88 V até 350 V)
115/230 V c.a. (80 V até 265 V) 

● - Característica base
 - Característica opcional



Suporte a Ciclo de vida do Produto e do Sistema

O carácter aberto da gama de produtos TPU 500, o suporte ao longo do ciclo de vida do sistema, 
o conjunto crescente de características e o contínuo desenvolvimento asseguram uma solução 
preparada para novos projectos e remodelações e estratégias progressivas de investimento. 
A Efacec dispõe igualmente de uma gama completa de serviços, desde a formação e suporte à 
engenharia e manutenção, que garante ao cliente a melhor solução para as suas necessidades.

Aplicações

Devido à sua poderosa flexibilidade de configuração os produtos da gama TPU 500 podem 
ser utilizados em diversas aplicações, desde simples a complexos sistemas de protecção e 
automação. Entre elas encontra-se a protecção de linhas com múltiplos terminais, incluindo 
canais de comunicação redundantes, e a protecção de transformadores de vários enrolamentos, 
com compensação automática do grupo de ligações. A integração da protecção principal e 
de reserva, bem como o controlo no mesmo dispositivo, a livre atribuição de funções e a 
configuração flexível de E/S permite também aplicações tais como configurações de 
barramentos de múltiplos disjuntores, ou protecção de vários equipamentos (transformador - 
linha, transformador - gerador). Esta flexibilidade, juntamente com o desenho de acordo com 
a norma IEC 61850 garante que esta gama de produtos vai ao encontro das necessidades de 
qualquer sistema de transmissão e sub-transmissão de energia.

Unidade de Negócios Automação
Rua Eng. Frederico Ulrich  -  Ap. 3078  |  4471-907 Moreira Maia  |  Portugal  |  Tel: +351 229 402 000  |  Fax: +351 229 485 428  |  e-mail: ase.eng@efacec.com  |  web: www.efacec.com mod. CS174P1312B1
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Descrição de exemplos de aplicações

• Protecção diferencial de transformador com compensação 
automática do grupo de ligações 

• Transformadores de dois/três enrolamentos

• Topologias de múltiplo disjuntor, até 5 correntes de restrição 
trifásicas

• Protecção para auto-transformadores

•	 Reactor	shunt ou transformador auxiliar em opção

• Protecção de distância como função de reserva 

• Protecção diferencial com discriminação de fase 

• Protecção de distância como função de reserva

• Preparada para configurações com transformador na zona de 
protecção 

• Linhas com múltiplos terminais

• Conjuntos de barramentos de múltiplos disjuntores

• Canais de comunicações redundantes em opção

• Protecção e controlo integrados de linhas em redes de sub-
transmissão

• Conjuntos de barramentos de único disjuntor

• Verificador de sincronismo integrado

• Protecção de distância com lógica de selecção de fase e zona 
de bloqueio por carga

• Topologias de disjuntor duplo ou disjuntor e meio

• Soma de corrente interna 

• Protecção direccional de terra como função de reserva

• Topologias de barramento duplo, com comutação interna de 
tensões

• Lógica de comunicação para esquemas de teleprotecção típicos


