SOLUÇÕES AVANÇADAS PARA
CONTROLE DIGITAL EM ENERGIA

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

Nossos produtos

A ANTRAKS tem extensa experiência no setor de energia
trabalhando em próxima cooperação com o cliente, nossos
engenheiros fornecem soluções ótimas que satisfazem os
requisitos de organizações de geração e distribuição de
energia.
Nossos produtos atendem aos mais altos requisitos de
qualidade.
Os dispositivos possuem certificados de qualidade europeus e
são testado para trabalho estável em condições difíceis em
laboratórios suíços e russos.
A ANTRAKS fornece sistemas integrados de monitoramento
para linhas aéreas e cabos de energia subterrâneos e inclui
vários módulos de aplicação.
Essas soluções simplificam muito o trabalho de um
engenheiro de controle.
Nossos dispositivos operam em redes com sistemas isolados,
compensados e neutro solidamente aterrado.

Soluções da ANTRAKS
para rede eletrica inteligente
Garante a segurança dos funcionários e
consumidores

Fácil de instalar e aumenta a eficácia do pessoal

Reduz em três vezes o subfornecimento de energia
elétrica aos consumidores

Reduza as perdas de eletricidade

Controle e gestão de rede elétrica

Soluções da ANTRAKS
para rede eletrica inteligente
Na frente da
barreira de
água
Nas linhas

Antes/depois
das ferrovias

A implementação da solução
de smart grid ANTRAKS oferece:
Você tem uma cópia digital da sua rede elétrica
Antes da
floresta

O apagão dura menos de 1 minuto
A subestação digital é uma instalação altamente
automatizada
O centro de despacho único permite gerenciar
e controlar toda a rede elétrica
Antes que a
linha se
dividisse

A fronteira do
território de
responsabilida
de

Indicador de falta
Lodestar CL
Lodestar CL HV
Lodestar LightBox
Lodestar SmartBox
Lodestar Master
Lodestar App

Indicador de falta para 6-35 kv

Lodestar CL25
Lodestar CL25 recarrega da linha, não requer baterias e acumuladores
substituíveis.O indicador mostra a falta apenas visualmente. Nas correntes
de emergência, a indicação luminosa (piscando) dos LEDs superbrilhantes
é ligada.
É instalado diretamente nos condutores de fase (nus e com isolamento
externo) de linhas aéreas com diâmetro de fio de 5-40 mm. Para a
montagem / desmontagem do indicador, é fornecida uma ferramenta
especial, que é instalada na barra de montagem e permite trabalhar sem
desconectar a linha.
Visibilidade 360°. 3 LEDs de grande angular ultra brilhantes. Até 100 m
(dia), até 500 m (noite).
Sensibilidade de corrente de falta de 25 A.
Funciona com frequência de 50 ou 60Hz sem reconfiguração.

Indicador de falta para 6-35 kv

Lodestar CL25B, CL4, CL2, CL0.5
Os indicadores da linha Lodestar CL são montados diretamente nos fios da
linha aérea. Você pode escolher um modelo com a sensibilidade que você
precisa: 25 À, 4À, 2À, 0.5 À.
equipado com uma braçadeira confiável para fixação ao fio da linha aérea.
Grampos funcionam igualmente bem em fios desencapados e isolados;
instalado em uma linha aérea com um diâmetro de fio de 5-40 mm;
Os indicadores são equipados com LEDs ultrabrilhantes para detectar
linhas danificadas à distância.
Os LEDs piscam ao fixar o fato de danos à linha aérea, facilitando a
detecção de danos à linha aérea a grande distância.
Registro de faltas fase-fase e faltas monofásicas à terra.
Sensibilidade de corrente de falta de 0.5 À.
Indicação visual até 100 m (dia), até 500 m (noite).
Temperatura de funcionamento: -40…+70 °С.
(faixa de temperatura estendida a pedido: -60 … + 85 °С).
Instalação de indicadores sem desconectar a linha.
Controle remote - Bluetooth BLE (2,4 GHz).
CL0.5* - Determinando a direção do acidente.
Pode ser instalado na fronteira das áreas de responsabilidade das
empresas.

Indicador de falta para 6-35 kv

Comparação de Lodestar
MODELO
Detecção de faltas mínima

Limite de corrente absoluto

Limite diferencial atua

CL25B

CL4

CL2

CL0.5

25 A

4A

2A

0,5 A

100 A, 250 A, 500 A, 1000 A

de 20 A a 1000 A

50%, 100%, 200% 25 A, 100 A, 200 A, 500 A

de 20 A a 500 A
de 50% a 500%

20 / 100 ms

20 / 200 ms

Tempo de resposta / Resistência de inrush

Definição de falta fase a fase

Detecção de uma falta à terra monofásica

Indicação de fase de falta

Mostra direção da falta

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

NÃO

*

Indicador de falta para 35-230 kv

Lodestar CL HV C, CL HV DD
Todos os indicadores Lodestar de alta tensão estão equipados com um
canal de rádio Bluetooth de curto alcance, o que facilita a configuração e o
ajuste das configurações de qualquer smartphone usando o aplicativo
móvel Lodestar.
Você pode ver a situação de emergência visualmente e com a ajuda de um
telefone com o aplicativo móvel Lodestar.
Os indicadores Lodestar podem ser facilmente configurados usando o
Unidade de Comunicação.
Registra de faltas fase-fase e faltas monofásicas à terra
Limite de corrente absoluto 20 À.
Indicação visual até 100 m (dia), até 500 m (noite).
Temperatura de funcionamento: -40…+70 °С
(faixa de temperatura estendida a pedido: -60 … + 85 °С).
Controle remote - Bluetooth BLE (2,4 GHz).
Instalação de indicadores sem desconectar a linha.
CL HV DD – determinando a direção do acidente.
Pode ser instalado na fronteira das áreas de responsabilidade das
empresas.

Unidades de comunicação

Lodestar LightBox LS2-OB-G3
As Unidades de transmissão de informações são projetadas para
fornecer informações de indicadores ao SCADA.
Conectando até 6 conjuntos de indicadores
Unidade montada em poste
Indicação Visual do Tipo de Pisca
Temperatura de funcionamento: -40…+70 °С
(faixa de temperatura estendida a pedido: -60 … + 85 °С)
Tem um canal de dados GSM/3G e rádio de curto alcance
Integração direta no KOMORSAN software
Pode ser integrado em qualquer sistema SCADA existente usando o
protocolo IEC- 60870-5-104
Tem a capacidade de usar um telefone celular como controle remoto
Enviando mensagens SMS para 5 usuários

Unidades de comunicação

Lodestar SmartBox LS2-OB-G3
As Unidades de transmissão de informações são projetadas para fornecer
informações de indicadores ao SCADA.
Conectando até 6 conjuntos de indicadores
Alimentado por linha
A unidade Smartbox está equipada com uma antena GSM externa de alta
sensibilidade para garantir uma comunicação estável com a operadora
móvel.A troca de dados é realizada em protocolos IEC 60870-5-104. Para
garantir a segurança das informações, o Smartbox suporta uma ampla
gama de protocolos de rede como Ipsec, OpenVPN e outros.
Unidade montada em poste
Temperatura de funcionamento: -40…+70 °С
(faixa de temperatura estendida a pedido: -60 … + 85 °С)
Tem um canal de dados GSM/3G e rádio de curto alcance
Integração direta no KOMORSAN software
Lodestar SmartBox LS2-OB-G3 pode ser equipado com entradas e saídas
digitais configuráveis

Unidades de comunicação

Lodestar Master CL25B, CL4, CL2, CL0.5
Conjunto de indicadores de curto-circuito O Lodestar Master não requer
uma unidade separada para transmissão de informações usando uma rede
GSM. Cada ponto de monitoramento utiliza um conjunto de três
indicadores, sendo: 1 Master e 2 Slaves (Slaves comunicam com o Master
via Bluetooth e indicador Master se comunica diretamente pela rede
celular.).
Registro de faltas fase-fase e faltas monofásicas à terra
Sensibilidade de corrente de falta de 0.5 A to 25 A
Indicação visual até 100 m (dia), até 500 m (noite)
Enviando SMS e e-mail sobre eventos de rede para até 5 assinantes
diferentes
Fácil de instalar, configurar e usar
CL0.5* - Determinando a direção do acidente
Pode ser instalado na fronteira das áreas de responsabilidade das
empresas

Indicador de falta para 6-35 kv

Comparação de Lodestar Master
MODELO

CL25

CL4

CL2

CL0.5

Tipos de acidentes registrados
Tipos de acidentes registrados
Sensibilidade da corrente de curto-circuito

curto circuito

curto circuito e falta à terra monofásica

25 À

20 À

Ajuste automático de limite para corrente de
curto-circuito

+

Sensibilidade de corrente de falta à terra
monofásica

-

de 4 À

de 2 À

de 0,5 À

Seletividade de falta à terra monofásica

-

não

não

determinação da
direção

Controle de tensão

+
Descrição geral dos dispositivos

Classe de tensão de linhas aéreas

6-35 kV

Frequência da rede
Indicação visual
Comunicação local (remoto)
Comunicação de longa distância
Tipos de indicações

Desabilitar o alarme do indicador

• Flash periódico de LEDs super
brilhantes em cada lado do
dispositivo, visíveis até 100 m
(durante o dia), até 500 m (durante
a noite).

50Hz/60Hz
• Flash periódico de LEDs super brilhantes em cada lado do
dispositivo;
• Sequência diferente de intermitências em função do tipo de
circuito;
• Faixa de definição até 100 m (dia), até 500 m (noite)

Rádio de curto alcance Bluetooth BLE (2,4 GHz)
O Lodestar Master está equipado com um canal de transmissão de dados GSM
para transmitir informações de indicadores para o servidor SCADA
• Visual;
• Canal de rádio de curto alcance (controle remoto portátil)
• Após a restauração da energia na rede;
• Por temporizador;
• Magnético;

Indicador de falta para 6-35 kv

Comparação de Lodestar Master
MODELO

Verificação de saúde do indicador

CL25

CL4

CL2

• Magnético;
• Controle remoto portátil;
• Remotamente

Mudar as configurações

Sim

Envio de SMS

Sim

Capacidade de ler as coordenadas GPS
Integração com sistemas SCADA

Modem GSM integrado – apenas no Master
• 3 baterias de lítio removíveis (19 Ah) em Master
• 1 bateria de lítio removível (19 Ah) em Slaves

Fonte de alimentação

8-10 anos

Duração da bateria (em espera)

> 2000 h.

Tempo total de indicação

Pelo menos 60.000 horas

MTBF do indicador
Parâmetros do indicador
Limite de corrente absoluto

20÷1000 À

Limite de corrente diferencial

20÷500 À

Limite de corrente diferencial em %

50÷500%

Resistência contra sobrecorrente

25 kA/ 500 ms

Tempo de análise do processo de emergência

0,5 ÷ 200 s

Bloqueio de correntes de inrush

0-200 ms

Configurando o temporizador de reinicialização
Duração mínima do processo de emergência

Arbitrário de 1 hora a 8 dias
0,02 s

CL0.5

Indicador de falta

Controle remoto do aplicativo Lodestar
Funcionalidade:
•

verifica e mostra os dispositivos disponíveis;

•

conexão ao indicador via BLE;

•

mostra informações sobre o estado do dispositivo;

•

possibilidade de controle de indicação;

•

mostra o log de eventos;

•

permite alterar as configurações do dispositivo;

•

indicadores de ligação e unidades para comunicação em um conjunto;

•

interface do programa em inglê;

•

caso do dispositivo muito durável;

•

resistência à interferência de rádio

Indicador de falta

App para dispositivos móveis Lodestar
As principais vantagens de usar o padrão Bluetooth
maior resistência à interferência de rádio;maior largura de banda do canal
de dados;a capacidade de usar dispositivos móveis (smartphone, tablet)
como um painel de controle. Para trocar informações com indicadores,
dispositivos móveis com sistema operacional Android v 7.0 e superior,
suportando o protocolo Bluetooth, v 4.1 e superior, com software especial
Lodestar Mobile instalado.
Interface fácil de usar em inglês
Fácil de baixar
Configura para vários usuários
Mudança conveniente de configurações
Mostra o dispositivo disponível, seu status, registro de eventos

Monitores
Alimentadores
Lodestar FM
Lodestar FM-CS/FM-CS2
Lodestar FM-FL/FM-DFI

Monitores alimentadores

Lodestar FM
Lodestar FM-CS/FM-CS2,
Lodestar FM-FL/FM-DFI
Indicação visual de um acidente.
Medição de tensão, corrente, frequência industrial de potência ativa,
reativa e aparente com precisão de 1%.
Análise de retrato de função de onda.
Oscilógrafo com taxa de amostragem de 1 megahertz.
Determinação da direção da distribuição do fluxo.
Determinação de valores mínimos e máximos de fluxos.
Identificação de processos de emergência em rede elétrica com
qualquer tipo de neutro.
Registra de correntes de emergência de 0.1 À, mostra as direções do
acidente.
Transfere informações sobre eventos para o banco de dados, sistema
SCADA e sistema KOMORSAN.
Executa análises preditivas e notifica eventos da rede elétrica.

Monitores alimentadores

Lodestar FM
Determinação da direção das faltas fase-fase, faltas fase-terra em 1
alimentador
Funciona com neutro isolado e compensado, tem a capacidade de
trabalhar em rede com neutro aterrado.
Sensibilidade à corrente de curto-circuito de 0.5 A
Integre diretamente no SCADA pelo protocolo 60870-5-104 e através do
software KOMORSAN
Alimentação de linha: 110V ou 220V

Divisores
capacitivos

Transformado
r
de voltagem
Transformador de corrente

Conectado apenas com otransformador
de corrente/ Transformador de voltagem

Bobinas de Rogowski

Connected via Rogowski coils
and voltage dividers

Monitores alimentadores

Lodestar FM-CS / FM-CS2
Determinação da direção das faltas fase-fase e faltas monofásicas à terra
em 1 ou 2 alimentadores
Bateria reserva de lítio (15 anos)
Alimentação de uma fonte de corrente operacional com qualquer uma das
tensões = 100 – 240 Â (± 10%) ou da linha ~ 100 – 270 Â Conectado via
bobinas Rogowski e divisores de tensão

Monitores alimentadores

Lodestar FM-DFI
Em linhas de distribuição de energia aérea e por cabo de 6-35 kV Controla
até Lodestar é um monitor de rede elétrica com instalação em célula de
quadro, com registro de curtos-circuitos e faltas à terra (a partir de 0,5 A),
com a função de determinar a direção do circuito (pela lateral do cabo ou
dos barramentos).
O dispositivo pode controlar até 10 alimentadores de uma seção de
barramento com a seleção de um alimentador danificado.
Suporte ao protocolo IEC 61850 (MMS)
Pode coletar sinais de equipamentos de terceiros (conversor de protocolo
Modbus - IEC 60870-5-104). Telecontrole de interruptores de corte de
carga em bays. Funciona em redes de distribuição de qualquer topologia e
com qualquer tipo de neutro (isolado, compensado, resistivo, aterrado). O
dispositivo pode operar sem reconfiguração em redes radiais, assim como
em redes em anel abertas, fechadas, redes em anel com alimentação de
ambos os lados, com restabelecimento automático ou manual da
alimentação.

Monitores alimentadores

Lodestar FM-FL+/ FM-FL / FM-FL 110
Dispositivo ultracompacto, montado facilmente no quadro e célula de
controle para linhas com classe de tensão:
Lodestar FM-FL+ - 6-35 kV com bobinas de Rogovsky;
Lodestar FM-FL - 6-35 kV com sensores de transformador de corrente
SCT;
Lodestar FM-FL 110 - 110 kV com sensores de transformador de corrente
SCT;
Mostra a localização do dano no ar, cabo, rede cabo-ar com uma
precisão de 300 metros.
Registra qualquer tipo de situação de emergência em linhas de
distribuição de cabos e aéreas.
Suporta protocolo IEC 61850 (MMS), funciona no protocolo 104 Controle
remoto de interruptores seccionadores
Definição de todos os tipos de acidentes e a direção de um curto-circuito

Monitores alimentadores

Lodestar FM-FL+/ FM-FL / FM-FL 110

IEC 60870-5-104

•
•
•
•
•

Carimbo de hora t1
Oscilogramas
Parâmetros de modo
Dados de danos
Sinais de diagnóstico

• Localização exata do
dano
• Parâmetros de
acidente

IEC 60870-5-104

• Carimbo de hora t1
• Parâmetros de acidente
• Sinais de diagnóstico

Monitores Alimentadores

Lodestar PT2
Detecte a falta de aterramento em linhas aéreas e de cabo de 6-35 kV.
Funciona com tipos neutros isolados, aterrados e aterrados por resistência
de rede elétrica.
Indicação de falta através do acendimento de LED ultrabrilhante e
sinalizador mecânico;
Alimentação do indicador de fonte DC ou AC com tensão de =220V, =110V
ou alimentação de rede ~220V
Bateria reserva de lítio para alimentação de LEDs de indicação de
emergência durante a perda de alimentação principal
Mudança de configuração via DIP-switch remotamente

Monitores alimentadores

Lodestar PT3
Detecta faltas fase-fase e fase-terra em linhas aéreas e de cabos de 6-35
kV
Funciona com tipos de rede elétrica isolados e neutros de resistência
Salva até as últimas 10 falhas no registro de eventos e na etiqueta de
tempo
Fonte de alimentação do indicador de LEDs de fonte DC ou AC com tensão
de =220V, =110V ou alimentação de rede ~220V
Mudanças de configuração via DIP-switch e software cliente remotamente
Ele é instalado na placa do compartimento do relé do painel e da célula do
painel de controle.

Dispositivo
de gerenciamento
de redes elétricas

Dispositivo de gerenciamento de redes elétricas

Separador digital inteligente
O seccionador inteligente tripolar SDI foi projetado para seccionamento
remoto operacional de linhas aéreas de 6-10 kV.
Determinar processos de emergência estáveis e instáveis, incluindo todos
os tipos de faltas à terra.A inclusão do SDI no sistema de automação
permitirá construir um sistema de seccionamento de linha eficiente e
barato.
A comutação operacional de seções do circuito elétrico é realizada usando
um acionamento automatizado localizado no gabinete de controle do
seccionador. O status do seccionador é exibido no painel de controle do
despachante e diretamente na unidade de controle SDI.
Sensibilidade de corrente de falta de 0.5 À.
Desconexão da linha durante re-disparo automático.
Proporciona redução de perdas.
Suporta via protocolo de comunicação 60870-5-104.
Envio de SMS e e-mail sobre eventos de grade para 5 assinantes.
Conveniência e facilidade de uso.

Dispositivo de gerenciamento de redes elétricas

Interruptor de carga SDI-VN
O Interruptor de carga SDI VN para classe de tensão 6-10 kV foi projetado
para seccionamento remoto operacional de linhas aéreas e determinação
seletiva de processos de emergência estáveis e instáveis, incluindo todos
os tipos de faltas à terra.
A chave de carga permite a comutação da linha em condições normais com
correntes de até 1000. Permite desconectar a carga sem disparar
disjuntores ou religadores que estão en cima
Sensibilidade de corrente de falta de 0.5 À
Faz uma quebra visível no circuito elétrico
O interruptor funciona automaticamente e manualmente
Suporte para protocolo de comunicação 60870-5-104
Vantagens do о interruptor de carga SDI VN:
Reduzindo o número de usuários desconectados.
Otimização do trabalho de restauração.
Intercâmbio de informações.
Design exclusivo e confiável.
Simplicidade na gestão.
Trabalho ininterrupto.
Trabalhe em qualquer condição climática.

Software

Software

KOMORSAN
KOMORSAN é uma solução para a criação de redes elétricas inteligentes
observáveis.
O KOMORSAN é uma solução chave na mão para a criação de redes
monitoradas inteligentes: um moderno sistema de software e hardware
multinível que garante a visibilidade de cada transformador e subestação
de distribuição da rede, bem como os pontos nodais de uma linha aérea de
transmissão de energia.
Suporta protocolos de transferência de dados:
IEC 60870-5-104, IЕС 61850-8-0 и IЕС 61850-9-2.
Identifica uma seção danificada.
Separa a seção danificada.
Restaura a fonte de alimentação para seções saudáveis.
Demonstra todos os processos na rede Criptografa dados durante a
transmissão KOMORSAN está se integrando em um sistema SCADA aberto
e fechado.
KOMORSAN é constantemente atualizado.

Software

KOMORSAN
Combinando as funções de monitoramento, controle e
gerenciamento em um sistema, o KOMORSAN permite:
simplificar ao máximo o trabalho do despachante;
realizar monitoramento contínuo do estado das linhas aéreas
e de cabos;
controlar o desligamento de seções de emergência usando
disjuntores de alta tensão, seccionadoras e disjuntores a
vácuo;
observar a topologia da rede em um mapa topográfico com a
localização dos dispositivos incluídos no
sistema;diagnosticar o desempenho dos dispositivos;
localizar qualquer tipo de emergência em redes de cabo e ar;
informar o pessoal operacional da RES sobre a emergência
usando SMS e e-mail;
veja os oscilogramas e diagramas vetoriais dos processos
que ocorrem na linha.

Para mais informações técnicas, entre em contato
com o departamento de exportação:
+ 7 905 736 68 51
i.khutugova@antraks.ru

