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HISTORIE TRVALÝCH M

ENÍ V DTS

První pevné monitory zatížení trafostanic se za aly provozovat již v
letech 1995-1996, r zn v jednotlivých regionech - tehdejších REAS.
Jednalo se zejména o p ístroje SMX, SMZ – výrobce Kmb
systems a ampérmetry maxim EAM, které sloužili pro
dlouhodobé monitorování maxim proud .
Tyto panelové p ístroje byly ur eny pouze pro m ení zatížení
bez parametr kvality a událostí.
V roce 2005 již stávající standardní m ící technika nevyhovovala
požadavk m. Proto zejména v regionu St ed za ali ov ovat funkce
nových technologií.
V roce 2007 prob hlo výb rové ízení ve kterém byl vybrán p ístroj
MEg 40 jako standardní materiál do rozvád e distribu ních trafostanic.
Tímto zp sobem bylo vybaveno každý rok v rámci investi ní
výstavby cca. 1000 DTS.
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STÁVAJÍCÍ TRVALÁ M

ENÍ V DTS

V roce 2008 byl zpracován a odsouhlasen projekt na osazení 10tis. ks
ístroj MEg40 ve vybraných d ležitých DTS.
V letech 2009-2011 došlo k realizaci projektu a dalšímu osazování do
nových DTS. Postupn bylo osazeno tém 14 000 ks, což p edstavuje
pokrytí tém 25% distribu ních trafostanic pevn instalovanými
monitory MEg40.
V rámci projektu Smart regionu Vrchlabí 2014-2015 bylo rozhodnuto o
osazení trvalého m ení rekonstruovaných DTS a vybraných RIS
trvalým m ením.
ící p ístroje MEg jsou osazeny ve všech DTS a v ásti sít
nn (ve 3 RIS).
V roce 2016 po ítáme s výb rem nové technologie „monitor sít nn“
podle ZVZ a jeho plné osazení do všech DTS v síti EZ Distribuce.

2

ENÍ V DTS EZ DISTRIBUCI

DTS je velmi d ležité distribu ní za ízení, které je koncovým
initelem pro distribuci EE ke kone nému zákazníkovi. Jedna DTS
že obsluhovat stovky domácností. Zde je nutné zjistit p esné
hodnoty zatížení a zjistit hodnoty kvality nap tí a proudu.
DSO tedy pot ebuje:
získání dlouhodobých validních dat o provozu jednotlivých
trafostanic a statisticky významných podklad k hodnocení
provozu a zatížení trafostanic
záznam asových pr
m ených veli in a vyhodnocení
energií
vyhodnocení maxim fázových proud a maxim a minim nap tí
záznam denních diagram proud v libovoln zvolené dny
vyhodnocení množství inné a jalové energie v definovaném
období
záznam událostí na nap tí
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ORGANIZACE TRVALÝCH M

ENÍ

Systém trvalých m ení EZ Distribuce, a.s.
Trvalý monitoring
Kvalitu EE na rozhraní
PS/DS 49 míst

Trvalý monitoring
výstupní nap tí stanic
VVN/VN
cca. 440 míst

SAP CIC0 založení kontaktu na m ení
SAM(systém
automatického
ode tu dat
Vy ítání dat každý
den

SAP PM organizace práce

DAM
ílohy
protokoly

VVN Zákazníci na
hladin 110kV
Trvale sledujeme vstupní
nap tí u VVN zákazník
110 míst

Trvalá m ení

Hlášení

Reporty

Vy ítání dat 1x za rok

echodná m ení

Trvalý monitoring ,
události na nap tí,
zatížení DTS
ístroji Meg 40
Celkem cca. 14000ks

Trvalý monitoring ,
události na nap tí,
zatížení DTS
ístroji Meg 40
celkem cca 40ks

Vyhodnocení dat

EXPORT DAT
DS
JVS
*.CSV

MultiMerci(systém
automatického
ode tu dat
Vy ítání dat každý
den

LK DAM
Zobrazení nam ených dat
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ODE ET NAM

ENÝCH DAT - RU NÍ / DÁLKOVÝ

Nam ená data se z monitor ode ítají pravideln minimáln 1x za rok
pomocí pam ových karet a ukládají do SW DAM. Pro organizaci
ode
byl zvolen systém, kdy jsou ode ty plánovány v SAP PM, kde
se vytvá í hlášení dle p ístroj zavedených v TE.
Soubor s nam enými daty pojmenovaný dle technického místa je
uložen v uložišti a odtud automaticky konvertován do SW DAM.
Každé m ení MEg40 je p azeno k p íslušnému vývodu v TE GIS a
proklikem z LK GIS lze vyvolat p íslušné m ení v LK DAM a
obrácen .
ODE ET NAM ENÝCH DAT DÁLKOVÝ
Další realizace dálkových p enos nam ených dat
v DTS byly realizovány ze Smart regionu Vrchlabí.
Data z t chto p ístroj jsou vy ítána dálkov serverovou
službou a ihned na ítány do DAM.
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PROKLIK MEZI SW DAM A TS GIS
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ZOBRAZENÍ M

ENÍ V LK DAM
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ZOBRAZENÍ M

ENÍ V LK DAM
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ZOBRAZENÍ M

ENÍ V LK DAM
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ZOBRAZENÍ M

ENÍ V LK DAM
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ZOBRAZENÍ M

ENÍ V SLK GIS-DAM
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DAM – DATOVÁ ANALÝZA M

ENÍ

Pro efektivní práci a vyhodnocení velkého množství nam ených dat byl SW DAM dopln n
o funkce report .
Celkem bylo vytvo eno 48 druh report z databáze DAM.
Reporty umožnují vytvá et komplexní data a grafické výstupy s širšími možnostmi
vyhodnocování dat z databáze pro efektivn jší ízení proces distribuce s cílem
efektivn jšího a snadn jšího rozhodování o p ipojitelnosti nových za ízení k DS a
umožn ní d sledn jšího pln ní legislativních požadavk ERÚ.
Repoty DAM se ukládají pomocí tabulek do MS Office – Excel.
Pro vyhodnocení nam ených dat z DTS jsou k dispozici tyto reporty:
Po et dle m ení SN-EN 50160 len ní s výsledkem vyhovuje/nevyhovuje trvalá
MEg40 ( ísla hlášení propojení)
Najdi místa, kde minimální proud < [x] % Imax (pro trvalá m ení VVN, VN, DTS) (výb r dat omezen - datem, seznamem ID, p evzat z SLK)
Najdi místa, kde se vyskytují shluky událostí (pro trvalá m ení VVN, VN, DTS) - (výb r
dat omezen - datem, seznamem ID, p evzat z SLK)
Najdi p etoky inné energie +/- (pro trvalá m ení VVN, VN, DTS) - (výb r dat omezen
- datem, seznamem ID, p evzat z SLK
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VYHODNOCENÍ

Vyhodnocení nam ených dat je možné nad jednotlivými m eními
v TK nebo LK DAM.
TK DAM umož uje toto vyhodnocení:
statistické vyhodnocení m ení kvality ve smyslu platné legislativy
asových vývoj m ených veli in b hem vybraného asového období
– zobrazení pr
rozložení m ených nap ových veli in - histogramy
souhrnné vyhodnocení závazných charakteristik
vyhodnocení dle SN EN 50160
vytvá et protokoly zatížení DTS
vyhodnocení zatížení DTr v etn zobrazení vývojových trend
zobrazovat vyhodnocení dle v etn zobrazení nam ených
maximálních hodnot za m ené období.
vyhodnocení nap ových jev

13

ZÁV R
ení za ízení by m lo být navrženo tak, aby mohlo pružn reagovat na vývoj
legislativy a regula ního prost edí.
Výstupní data z m icího za ízení musí být jednozna
rozpoznána r znými
softwarovými nástavbami a detekována nad azena vyhodnocovacími adaptéry
pot ebných útvar DSO.
V p ípad výpadku komunikace musí mít za ízení dostate nou kapacitu pam ti pro
uchování veškerých dat.
ipravenost pro online m ením s odkazem na jednotlivé body v NAP SG.
V závislosti na plán ponechání funk ního systému Hromadného Dálkového Ovládání a
(HDO) vybudování možného progresivn jšího systému ovládání, m it v DTS úrove
tohoto signálu.
Možnost propojení kvalitom
s dalším za ízením, které bylo zapot ebí pro p ípadné
roll outy dalších technologií z p ípadného na ízení z NAP SG.
ípadné další za ízení by m lo mít Plug and Play mody pro stávající za ízení EZ
Distribuce.
Komunikace musí být dostate
rychlá, spolehlivá a bezpe ná.
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KUJEME ZA POZORNOST
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