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Netcon 100 on kehitetty keskijänniteverkon 
valvontaan ja ohjaukseen sekä pienjänniteverkon 
valvontaan. Vakio protokollien ja -rajapintojen 
ansiosta liitettävyys muihin järjestelmiin on suora-
viivaista. Netcon 100 on helppo liittää järjestelmien 
osaksi myös kompaktin kokonsa ansiosta sekä 
helppo laajentaa modulaarisen rakenteensa ansiosta.

Älykäs ratkaisu  
sähkönjakeluautomaatioon

PAREMPI KESKIJÄNNITEVERKKO

Sähköverkkojen käytettävyys vaatimukset kasvavat 
jatkuvasti. Suurin osa myös pienjänniteverkkojen 
sähkökatkoista johtuu keskijänniteverkon vioista. 
Katkosten kestoa voidaan merkittävästi vähentää 
kehittyneen vianpaikannuksen ja kytkinlaitteistojen 
etäohjauksen avulla.

Muuntamoinvestointien optimointi

Muuntamo- ja verkonkehitysinvestoinnit perustuvat 
yleensä mallinnoksiin. Koska tässä käytetään 
tilastollisia menetelmiä, voi todellinen kuormitus 
poiketa huomattavasti mallin arvioimasta.

Netcon 100:n tekemien mittausten avulla saadaan 
tarkat kuormitustiedot ja kehitystrendit. Näiden 
perusteella vältetään ylivarovaisia ja ennenaikaisia, 
"varman päälle" tehtyjä uusimis investointeja. 
Vastaavasti voidaan välttyä muuntajan 
ylikuormituksen aiheuttamilta ongelmilta kuten 
muuntamovaurioilta ja eliniän lyhenemiseltä sen 
takia, että kuorma onkin arviota suurempi.

YHTENÄINEN, KATTAVA RATKAISU

Vianhallinta

Netcon 100:n mahdollistaman älykkään 
vianpaikannuksen avulla verkon katkosajat 
lyhenevät ja vikojen vaikutusalue pienenee. Vian-
paikannus ilmaisee vian suunnan asemalta sekä 
vikareaktanssin (joka korreloi etäisyyden kanssa), 

niin että korjaustoimenpiteet voidaan käynnistää 
nopeasti ja tarkasti.

Viantunnistus sisältää neljä ylivirta- ja viisi 
maasulku porrasta per johtolähtö. Kaksi 
maasulkuportaista perustuu admittanssiin, ja 
yksi on erityisesti katkeilevia maasulkuja varten. 
Kaikki portaat sisältyvät johtolähtökohtaisiin 
asetteluryhmiin, joiden välillä voi vaihtaa 
etäohjauksella esimerkiksi verkon kytkentätilan 
muuttuessa.

Sisäänrakennettu suojaustoiminnallisuus

Netcon 100:ssa on erikseen lisensoitava, integroitu 
ylivirta- ja maasulkusuojaus, joka laukaisee 
johtolähdössä olevan katkaisijan vikaportaiden 
perusteella. Näin se voi korvata ala-asemien 
johtolähtöjen suojauk sessa aiemmin käytetyt 
erilliset suojareleet. 

Vikaportaat ovat FDM112-kortilla ja katkaisijan 
ohjaustoiminnot  RCM130-kortilla. Yksi tällainen 
korttipari pystyy suojaamaan kolme johtolähtöä. 
Koska Netcon 100:ssa voi olla kolme kappaletta 
kumpaakin korttia, sillä voi maksimissaan suojata 
yhdeksän lähtöä.

Suojaukseen kuuluu erikseen päälle ja pois 
asetettava jälleen kytkentä-  automatiikka, joka 
sulkee katkaisijan korkeintaan kolme kertaa. Se 
on mukana etä   ohjauksella vaihdettavissa asettelu-
ryhmissä. 

Kuormituksen hallinta

Netcon 100:sta saatujen tosi aikaisten mittaus ten 
perusteella DMS- ja SCADA-järjestelmät pystyvät 
paremmin hallitsemaan verkon kytkentä tilaa ja siten 
muuntamoiden kuormitusta. Tämä on erityisen 
hyödyllistä verkon poikkeustiloissa, kuten huollon 
tai verkko vian aikana.
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aikasynkronointi voidaan saada esimerkiksi NTP 
(Network Time Protocol) -palvelimelta tai SCADA-
järjestelmästä protokollan avulla.

Älykäs hälytyslogiikka

Kehittyneen summahälytyslogiikan avulla 
yksittäisten hälytysignaalien antama tieto voidaan 
jalostaa kattavaksi hälytys informaatioksi. 

Kattavat sähkönlaadun mittaukset

Jatkuva sähkönlaadun mittaus sekä häiriö-
tallentimista saatavat tiedot auttavat sähköyhtiötä 
ennakoimaan ja vähentämään verkon häiriöitä. 
Asiakkaiden yhteydenotot vähenevät ja 
asiakastyytyväisyys paranee.

Tarkka aikasynkronointi

Vianselvitykseen tarvitaan tapahtumien 
täsmällistä aikaleimausta. Netcon 100 -laitteiston 

JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI
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Turvallisuustoiminnot

Yleisen turvallisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. 
Samalla myös viranomais vaatimukset tulevat 
todennäköisesti kasvamaan. Netcon 100 sisältää 
monia turvallisuutta parantavia toimintoja:

• Kulunvalvonnan avulla voidaan seurata, onko 
laitetilojen ovi auki.

• Muuntajan ja asennustilan lämpötila mittaukset 
vähentävät tulipalon riskiä, mikä on erityisen tär-
keää kiinteistö muuntamoissa.

MODULAARINEN RAKENNE

Laitteisto

Kompaktisuudestaan huolimatta Netcon 100 on 
modulaarinen järjestelmä ja helposti  sovitettavissa 
kulloiseenkin käyttökohteeseen. Se on saatavissa 
erilaisina käyttövalmiina kokoonpanoina 
muuntamon tai erotinaseman koon ja halutun 
toiminnallisuuden mukaan. 

Valmis kokoon panot on asennettu kaappiin, jossa 
on mukana laitteisto kehikko tai -kehikot, akusto, 
riviliitin ryhmät ja johdotus sekä valinnaiset 
varusteet kuten modeemi/reititin tai HMI-paneeli. 
Ne on helppo konfiguroida ja asentaa. Konfigurointi 
tehdään käyttäjäystävällisen web-käyttöliittymän 
avulla valmiita mallipohjia (templates) hyödyn-
tämällä.

Muuntamovalmistajille toimitamme myös 
kokoonpanoja asennuskehikossa ilman 
laitteistokaappia.

Netcon 100 -kehikossa (räkissä) on 4 tai 6 kortti-
paikkaa. Kokoonpanoon kuluu aina GW102-
pääprosessorikortti ja PSU152-virransyöttökortti. 
Loput paikat ovat mittaus- ja ohjaus korteille 
käyttötarkoituksesta riippuen.

Modulaarisuus tekee järjestelmästä myös helposti 
laajennettavan ja kustannus tehokkaan. Voit lisätä 
moduuleja olemassaolevaan kehikkoon, ja kun 
se on täysi, lisätä toisen kehikon. Laajennus voi 
tuoda mukanaan uusia toimintoja ja/tai lisää 
IO-kapasiteettia.

Ohjelmisto

Netcon 100:n ohjelmisto on sekin modulaarinen. 
Uusi ohjelmistoversio ja/tai lisenssin laajennus 
voivat mahdollistaa täysin uusia toimintoja. Tästä on 
esimerkkinä johtolähdön suojaus silloin, kun kokoon-
panossa on jo tarvittavat kortit ja sensorit. 

Valmis ohjelmointirajapinta (API)

Ohjelmiston laajennukseen liittyy Netcon 100:n 
ohjelmointirajapinta, API. Sen ansiosta käyttäjät 
voivat kirjoittaa uusia sovelluksia järjestelmässä 
ajettaviksi. Sovellukset voivat:

• noutaa tietoja järjestelmästä
• valvoa järjestelmän tilamuutoksia
• lähettää komentoja järjestelmälle
• lukea järjestelmän lokeja

Netcon 100:n API noudattaa REST-ohjelmisto -
arkkitehtuuria. Monine tuettuine ohjelmointi-
kielineen se on helppokäyttöinen ja joustava.

Rack6: kuusi korttipaikkaa

Rack4: neljä korttipaikkaa
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NETCON GW102

Pääprosessori 

GW102-kortti hoitaa järjestelmän valvonnan 
kokonaisuutena, tieto liikennetoiminnot sekä 
mittaukset, tietojen tallennuksen ja hälytykset. 

• Netcon NFE-tietoliikenne ohjelmisto, joka tukee 
yli 50 tiedonsiirtoprotokollaa

• 2 muistikorttipaikkaa 
• selainpohjainen käyttöliittymä konfigurointia ja 

diagnostiikkaa varten 
• konsolisarjaportti, V.24 (RS-232) 
• tietoliikennesarjaportti, V.24 (RS-232) 
• Ethernet-tietoliikenne portti, 10/100 BaseT
• Ethernet-järjestelmänvalvontaportti, 10/100 

BaseT 

NETCON PSU152

Sähkönsyöttö

PSU152-kortti huolehtii virransyötöstä Netcon 
100:lle. Se voidaan kytkeä 90...264 voltin, 
45...65 hertzin vaihtojännitteeseen. Moduuliin 
kuuluu myös akkulaturi, joka lämpötila-
kompensointinsa ansiosta maksimoi Netcon 100:n 
akkujen käyttöiän. Se valvoo akkujen tilaa ja 
ongelmia havaitessaan antaa SCADAlle hälytyksen.

PSU152:essa on portti HMI-liitännälle ja lisäksi 
seuraavat I/O-signaalit akuston valvontaa varten:

• 3 digitaalituloa (DI), ±24 VDC 
• 1 kosketinlähtö, 5 A, 250 VAC 
• 2 Pt100-lämpötilanmittaustuloa

NETCON RCM130

Kauko-ohjaus

RCM130 on kortti neljän erottimen tai katkaisijan 
kauko-ohjausta varten.

• 22 digitaalituloa (DI) 
• 8 kosketinlähtöä (DO), potentiaalivapaita
• Tuloja ja lähtöjä voidaan käyttää joko yleisessä 

I/O-moodissa tai kortin sisäänrakennetun 
erottimien ja katkaisijoiden ohjauslogiikan 
kanssa.

Korttimoduulit
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NETCON FDM112

Keskijänniteverkon vikaindikointi ja mittaukset

FDM112 on kortti keskijänniteverkon valvontaan. Se 
havaitsee viat, laskee vikareaktanssin ja tallentaa 
tiedot häiriötallenteisiin. Siihen kuuluu myös 
laatumittaukset neljälle johtolähdölle.

• 12 analogiatuloa (AI) virta- ja jännitesensoreille, 
16 bitin tarkkuus

• jännitemittaukset
• virtamittaukset
• teho- ja energiamittaukset

FDM112-kortista on saatavilla kaksi 
erilaista kokoonpanoa riippuen siitä kuinka 
keskijänniteverkon virtamittaukset ovat saatavilla. 
Tarkimmat tulokset saadaan käyttämällä 
Rogowski-keloihin perustuvia virtasensoreita ja 
mittaamalla virta kahdesta eri vaiheesta sekä 
lisäksi kokonaisvirta (2L+N). Tällöin käyttöön 
sopii FDM112-0-kortti. Tämä kokoonpano sopii 
erityisesti verkkoihin, joissa maasulkuvirta on pieni. 
Mahdollisimman tarkkojen mittausten saamiseksi 
tarjolla on asennuslevyjä, joiden avulla Rogowski-
sensorit pysyvät paikoillaan oikeassa asennossa 
kaapelin ympärillä.

FDM112-1-kortti puolestaan sopii tilanteisiin, joissa 
kojeistossa valmiina olevalta virtamuuntajialta 
saadaan kolmen vaiheen virta (3L) . 

Erilaisten signaalimuuntimien avulla voidaan 
varmistaa Netcon 100:n mittausalueelle sopivat 
signaalit:

• VMA146 on sovitin, jolla keski jännite  kojeiston 
jännite muuntajasta saatavat mittaukset 
muunnetaan FDM112-kortille sopiviksi. Sovittimia 
tarvitaan yksi kutakin FDM112-korttia varten.

• ILS173 alentaa FDM112-kortin kapasitanssia siten, 
että kortti ei häiritse VDS-jänniteilmaisinten 
toimintaa kun käytetään kojeistossa olevaa 
kapasitiivista jänniteanturia. Tarvitaan yksi ILS173 
per kojeisto.

• CMA160:n tai CMA167:n avulla 

keskijännitekojeiston virtamuuntajista saatavat 
mittaukset muunnetaan FDM112-1-kortille 
sopiviksi. Jompaa kumpaa sovitinta tarvitaan yksi 
kutakin johtolähtöä kohden. CMA160 vaimentaa 
virtamittauksia kymmenkertaisesti CMA167:ään 
nähden tarjoten siten laajemman mittausvälin, 
mutta myös epä tarkemmat mittaukset. 
CMA167 sopii siksi paremmin verkkoihin, joissa 
maasulkuvirta on pieni.

• RCA170-muunninta voidaan käyttää Rogowski-
keloilta saatavien virtasignaalien vaimentamiseen 
yhteen kymmenesosaan. Se tarjoaa 
laajemman mittausvälin, mutta heikomman 
mittaustarkkuuden. Muuntimia tarvitaan yksi per 
johtolähtö.

NETCON LVM111

PJ-verkon valvonta 

LVM111 on pienjänniteverkon valvonta yksikkö. 
Se sisältää sähkön laadun mittauksen sekä 
häiriötallentimen.

• 3 vaiheen jännite- ja virtamittaukset,  
230/400 V, 5 A

• 4 Pt100-lämpötilamittaustuloa
• puhaltimen ohjauslähtö
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Joustava ja kyberturvallinen  
liikennöinti

Slave (SCADA)

• IEC 60870-5-101

• IEC 60870-5-104 slave 
jossa redundanssi-
ryhmien tuki

• DNP3

• Procol

• RP570

• NetMan

Master

• IEC 60870-5-101

• IEC 60870-5-103

• Modbus RTU

• SPACOM

Netcon 100:n kattavat tietoliikenne ominaisuudet 
on tehty päästä päähän tietoturvallisiksi. Järjes
telmä kytketään SCADA-verkkoon joko sarja- 
tai IPliitännän kautta. Jälkimmäisessä fyysisenä 
mediana voi olla joko 4G/3G/GPRSmodeemi tai 
10/100-nopeuksinen Ethernet. Liitännät älylaitteisiin 
(IED:ihin) ala-asemalla ovat sarjaliitäntöjä.

Sekä SCADA- (eli slave-) että IED- (eli master-)
puolen liikennöintiin ovat käytettävissä kaikki 
tärkeimmät tiedonsiirtoprotokollat (ks. 
allaoleva luettelo).

IP-liikennöinti noudattaa Netcon 
Secure IP -arkkitehtuuria, jonka 
ansiosta ylläpitäjä pystyy tiukasti 
kontrolloimaan kaikkea verkon 
liikennettä. Sisäärakennettu palo-
muuri päästää lävitseen ainoas taan 
valikoidun liikenteen, kuten etä-
käyttö- ja ylläpitoyhteydet. Yhtey-
det valvomoon kulkevat salauksella 
suojatuissa VPN-tunneleissa.

Häiriötallenteiden ja sähkönlaatu-
mittausten lataukseen palvelimelle 
Netcon 100 käyttää Comtrade-
stardardiformaattia ja suojattua 

FTP-yhteyttä. Mittaukset kerätään ensin asemalle, 
suojattujen VPN-yhteyksien kautta. (Oheisen kuvan 
mukaisesti tämä tietoliikenne pidetään loogisesti 
erillään kaukokäyttöliikenteestä.) Sieltä tiedot 
voidaan lähettää suojattuja VPN-yhteyksiä pitkin 
edelleen PQA-palveluun.

TUETUT PROTOKOLLAT
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Keskitetty etähallinta  
ja paikalliskäyttö

Netcon 100:ssa on kolme käyttö liittymää järjestel-
män asetteluja ja hallintaa varten. Paikallinen 
HMI-paneeli ja etä-/paikalliskäytettävä selainliittymä 
tarjoavat pääsyn yhteen Netcon 100:aan. Netcon 
Application Manager -ohjelman kautta taas 
on mahdollista hallita suurta joukkoa Netcon 100 
-yksiköitä.

HMI-PANEELI

Netcon 100:n paikallisohjaukseen on saatavana 
monipuolinen HMI127-paneeli, joka tarjoaa paikallis-
ohjausten ja vikaindikointien lisäksi lukuisia muita 
toiminnallisuuksia kuten kaaviokuvat johtolähdöistä 
sekä reaaliaikaisia mittaus- ja signaalitietoja. 
HMI127-näyttöön voidaan konfiguroida yhteensä 20 
erilaista näkymää asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
Lisäksi paneelin vasempaan laitaan voidaan 
konfiguroida kymmenen erilaista hälytyssignaalia.

HMI162 ja HMI164 tarjoavat yksinkertaisemman 
vaihtoehdon paikallisohjaukseen. HMI162 on 
tarkoitettu kahden johtolähdön kohteisiin ja HMI164 
korkeintaan neljän johtolähdön kohteisiin. Niissä 
molemmissa on ledeillä ilmaistut erotinten tai 
katkaisimien tilat, maadoitustiedot ja vikahavainnot. 
Molemmat paneelit tarjoavat myös mahdollisuuden 
hälytysten kuittaukseen ja paikallisohjaukseen. 
Näihin paneeleihin saa myös tärkeimmät 
Netcon 100 -kohtaiset hälytykset esimerkiksi akun 
tilasta tai yhteyskatkosta.
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WEBGUI

WebGUI on kattava selainpohjainen käyttöliittymä 
Netcon 100:n konfigu rointia sekä sen IO- ja 
järjestelmä signaalien tarkastelua varten. WebGUI 
kytkeytyy GW102-korttiin joko paikallisella 
IP-yhteydellä tai tietoturvallisella etä yhteydellä.

Netcon 100:n konfigurointi etenee kohta kohdalta 
selkeänä prosessina, tai halutessaan käyttäjä voi 
käydä muuttamassa yksittäisiä asetuksia. 

WebGUI on jaoteltu sivuihin ja välilehtiin. Siinä on 
kolmentasoisia käyttäjiätilejä. Kun normaali käyttäjä 
(User) voi esimerkiksi katsella IO-signaaleja ja 
lokitiedostoja, operaattori pystyy lisäksi ohjaamaan 
kytkimiä testausta varten. Vain ylläpitäjällä on lupa 
muuttaa Netcon 100:n konfiguraatiota.

Mikäli käytössä on HMI127-paikallis ohjauspaneeli, 
myös sen näkymät konfiguroidaan WebGUI:n avulla.

NETCON APPLICATION MANAGER

Netcon Application Manager -ohjelmalla voit 
hallita Netcon 100 -ala-asemien ohjelmisto-
versioita ja konfiguraatioita sekä tarkastella niiden 
laitteistokokoon panoja etäyhteyden kautta. 
Sovellusta ajetaan Netcon Gateway Serverillä, jolta 
on yhteys kaikkiin Netcon 100 -ala-asemiin.

Käyttöliittymä on selainpohjainen. Ajan ja resurssien 
säästön kautta ohjelma alentaa järjestelmän 
kokonais kustannuksia. 

Netcon Application Managerin avulla voit: 

• helpottaa ala-asemien versioiden ja 
konfiguraatioiden hallintaa ryhmittelemällä niitä

• valvoa etäyhteyden kautta, että kaikissa Netcon 
100 -ala-asemissa on oikeat ohjelmistoversiot ja 
konfiguraatiotiedostot 

• tehdä Netcon 100 -konfiguraatioiden 
varmuuskopiot etänä tai palauttaa ala-asemalle 
käyttöön vanhan konfiguraation

• suunnitella, tehdä ja tarkastaa etänä yhden, 
useamman tai kaikkien Netcon 100 -asemien 
ohjelmisto päivitykset ja konfiguraatiomuutokset 

• seurata, että liikennöinti kaikille Netcon 100 
-ala-asemille toimii. 
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Käyttölämpötila

−40...+40 °C kaapille,−40...+55 °C asennuskehikolle

Kuljetuslämpötila
−40...+70 °C

Suhteellinen kosteus < 96 %

Kaapin suojausluokka IP54*

Soveltuvat EMC-standardit
IEC 60255-25 
IEC 61000-6-4 
IEC/TS 61000-6-5

Asennuskehikon ulkomitat (L × K × S)
Rack6: 240 × 282 × 135 mm 
Rack4: 180 × 282 × 135 mm

Tekniset  
tiedot 

Netcon 100 on helppokäyttöiseksi 
suunniteltu monipuolinen tuote. 
Henkilöstösi oppii nopeimmin tuntemaan 
sen Netcontrolin omalla, kolmipäiväisellä 
kurssilla.

Osaavat kurssinvetäjämme perehdyt tävät 
osallistujat

• Netcon 100 -korttimoduuleihin

• HMI-paneeliin

• selainkäyttöliittymään

• tuotedokumentaatioon.

Harjoitustehtävien avulla osallistujat 
oppivat

• konfiguroimaan korttimoduuleja, 
ml. historiatietojen keruuta, 
viantunnistusta, johtolähtöjen 
suojausta ja häiriötallennusta

• hallitsemaan Netcon 100:n liitttymistä 
tietoliikenneverkkoon sekä SCADA- ja 
sähkölaadunseurantajärjestelmiin

• asettelemaan Sum Alarm ja 
Signal Mirror -toimintoja

• testamaan konfiguraatiota 
selainkäyttöliittymän sisään-
rakennettujen toimintojen avulla

• uudelleenkäynnistämään Netcon 100 
-ala-aseman

• tallentamaan varmuuskopion 
ja palauttamaan järjestelmä-
konfiguraation sen avulla.

Kurssit järjestetään sopimuksen mukaan, 
ja kullekin niistä otetaan korkeintaan 
4 osallistujaa. Kurssilla kukaan ei jää 
sivustakatsojaksi. Kurssi on älykäs 
investointi henkilöstöösi ja älykkäisiin 
Netcon 100 -ala-asemiisi.

Laitteistokaappien ulkomitat (L × K × S)

Sisäkaapit
S4830: 400 × 800 × 300 mm 
S5530: 500 × 500 × 300 mm 
M61230: 600 × 1200 × 300 mm

Ulkokaappi
S5825O: 500 × 800 × 250 mm

* Ulkokaappien suojausluokka on IP44 tuuletus- 
venttiilin vuoksi.

YKSILÖLLISET VALMENNUSKURSSIT
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Kompakti, integroitu ratkaisu

• Säästää suunnittelu- ja asennuskustannuksissa

Lyhentää häiriöiden keskimääräistä kestoa 

• Sisäänrakennetut viantunnistustoiminnot 

Mukautuvuus takaa pitkän käyttöiän

• Keskitetty hallinta alentaa ylläpitokustannuksia
• Uusien sovellusten käyttöönotto massapäivityksinä
• Modulaarinen laitteisto mukautuu eri 

käyttötarkoituksiin

 
 
 
 
Monipuoliset ja kyberturvalliset 
tietoliikenneominaisuudet

• Sisäänrakennetu VPN ja palomuuri
• Tukee useita samanaikaisia verkkoja ja protokollia

Joustavat toimitusvaihtoehdot

• Valmiit kaappikokoonpanot jälkiasennuksiin
• Integrointi uusiin muuntamoihin tehtaalla

NETCON 100:N EDUT


