NETCON 100
En smart plattform för distributionsautomation

Kontroll- och övervakningslösning för intelligenta
eldistributionsnät

NETCON 100
En smart plattform för distributionsautomation

EGENSKAPER

Fjärr- och lokalstyrning av kopplingsapparater
Indikering och lokalisering av fel
Inbyggda skyddsfunktioner
Elkvalitetsmätningar
Effektiv hantering av avbrott
Optimering av investeringar
Övervakning av elnät och transformatorer
Fjärr- och lokalkontroll av systemet
Mångsidiga kommunikationsegenskaper
Hög datasäkerhet
Drift- och underhållskostnader minskar – färre
manuella operationer och besök

En smart plattform
för distributionsautomation
Netcon 100 har utvecklats för övervakning och
styrning av MSP-nätet samt övervakning av
LSP-nätet. Med det stora urvalet av standard
kommunikationsprotokoll som ingår, är anslutning
till andra system inget problem. Netcon 100
är också mycket kompakt och därtill modulärt
uppbyggd, vilket gör systemintegrationen smidig
och expansion enkel – och mycket kostnadseffektiv.

felområdet kan snabbt minskas. Fellokaliseringen
mäter riktningen för felet samt felreaktansen, varvid
operatören snabbt kan sektionera ut rätt del av
nätet, samt inleda reparationsarbetena.
Feldetektionen innehåller fyra skyddssteg för
överström och fem steg för jordfel per utgång.
Två av jordfelsstegen är baserade på admittans
beräkning och ett av dem är avsedd för detektering

ÖKAD DRIFTSÄKERHET I MSP-NÄT

av intermittenta jordfel. Alla steg ingår i fjärrstyrda
inställningsgrupper, som används då t.ex. matnings

Kraven på en hög användbarhet i elnätet

riktningen ändras.

växer kontinuerligt. Även i lågspänningsnätet
beror största delen av avbrotten på fel i
mellanspänningsnätet. Genom att ta i bruk

Inbyggda skyddsfunktioner

fjärrstyrning av kopplingsdon samt med hjälp av

Netcon 100 har en integrerad, separat licensierad

avancerad fellokalisering, kan medellängden på

skyddsfunktionalitet för överström och jordfel. Den

avbrotten för kunderna minskas drastiskt.

manövrerar brytaren på grundval av ovannämnda
felsteg. Så går det att skydda utgående ledningar

Optimering av transformatorer

på samma sätt som man traditionellt gjort med
särskilda skyddsreläer.

Nätstations- och nätförbättringsinvesteringar
bygger normalt på modeller som baseras på

Felstegen tillhandahålls av FDM112-kortet, medan

typkurvor. Eftersom k
 urvorna bygger på statistiska

fjärrkontrollen hanteras av RCM130-kortet. Ett

värden, förekommer det rätt stora fel i många fall.

sådant kortpar kan skydda tre utgångar. Maximalt
kan ett Netcon 100-system innehålla tre par av

Med hjälp av de exakta mätresultaten och

dessa kort, så att nio utgånger kan skyddas.

trenderna som erhålls från Netcon 100, kan man
undvika för tidiga, onödiga investeringar som gjorts

Funktionaliteten innehåller valfri återinkopplings

för ”säkerhets skull”.

automatik med upp till tre försök.

På samma sätt kan man också upptäcka situationer
där modellerna visar en för liten toppbelastning,

Hantering av belastning

och transformatorn egentligen tidvis är klart

På basen av realtidsmätningar från Netcon 100

överbelastad, med stor risk av transformatorhaveri

kan kopplingsläget i nätet och sålunda belastning

eller förkortad livstid som följd.

av transformatorer styras bättre från SCADAn/
DMS. Detta är speciellt användbart vid onormala
situationer, såsom t.ex. vid servicearbeten eller

INTEGRERAD LÖSNING
Effektiv hantering av fel
Med Netcon 100:s intelligenta rutiner för indikering
och lokalisering av fel samt med de fjärrstyrda
kopplingsapparaterna förkortas felen och
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pågående fel.

SYSTEMARKITEKTUR

SCADA

Netcon Gateway Server
Netcon Application Manager
Ethernet / 4G / 3G / GPRS / Data radio

Netcon 100
Measurements

U

I

I

I

I, U

Switchgear
Open /close
commands,
indications

10/20 kV
(from primary
substation)

10/20 kV
(to another
substation)

Komplett elkvalitetsmätning
Med en kontinuerlig kvalitetsmätning med spontana

10/20 kV
(to another
substation)

10/20 kV
(to another
substation)

400 V
(to consumers)

Time Protocol)-server eller från SCADAn, via
kommunikationsprotokollet.

larm om avvikelser, kan nätbolaget proaktivt
avlägsna kvalitetsbrister i nätet. Detta innebär färre
samtal från kunderna och högre kundnöjdhet.

Smart larmlogik
Med den avancerade summalarmlogiken kan

Noggrann tidssynkronisering
Uppteckning och lokalisering av fel kräver exakt
tidsstämpling av händelser. Netcon 100 får
tidssynkroniseringen från t.ex. en NTP (Network
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information från enskilda larmsignaler förädlas till
detaljerad larminformation.

Säkerhet

Mjukvara

Betydelsen för den allmänna säkerheten ökar

Även mjukvaran på Netcon 100 är modulär. En ny

samtidigt som även myndigheternas krav på

programversion och/eller utbyggnad av licensen

nätbolagen stiger. Netcon 100 innehåller ett flertal

kan möjliggöra helt nya funktioner. Ett exempel på

egenskaper som ökar säkerheten:

detta är skyddsfunktioner, när systemet redan har
nödvändiga kort och sensorer.

• Med dörrkontakter förmedlas information till
driftcentralen om en dörr till nätstationen är
öppen.
• Övervakning av temperaturen i transformatorn

API
För en flexibel utbyggnad av mjukvaran i Netcon

och nätstationsutrymmet minskar riskerna för

100, finns ett programmeringsgränssnitt, API. Det

brand. Övervvakningen är speciellt viktigt när

gör att användare kan skriva sina egna program för

transformatorn ligger i fastighet.

systemet. Dessa program kan:
• hämta information från systemet

MODULÄR STRUKTUR
Hårdvara

• övervaka förändringar i systemstatus
• skicka kommandon till systemet
• läsa systemloggar.

Trots att Netcon 100 är kompakt, är den ett
modulärt system, som lätt kan anpassas

Netcon 100:s API överensstämmer med

för varje ändamål. Den är tillgänglig i olika

REST-mjukvaruarkitekturen. Med många

standardkonfigurationer enligt storleken på

programmeringsspråk som stöds är den lätt att

nät- eller frånskiljarstationen och den önskade

använda och flexibel.

funktionaliteten.
Standardkonfigurationer är förinstallerade i ett
skåp med rack, batterier, plintar och ledningar
samt eventuella kundspecificerade alternativ,
t.ex. en kommunikationsenhet eller en HMIpanel. Installation och idrifttagning är enkel. Den
slutliga konfigureringen görs med templates i ett
användarvänligt webbgränssnitt.
För OEM-tillverkare levereras också rackenheter
utan skåp.
Rack4, med fyra kortplatser

Ett Netcon 100-rack har 4 eller 6 kortplatser. I
systemet finns alltid ett GW102-huvudprocessorkort
och ett PSU152-strömförsörjningskort. De övriga
platserna är för mät- och styrkort, beroende på
applikation.
Modularitet gör Netcon 100-systemet enkelt och
kostnadseffektivt att expandera. Man kan lägga
till kortmoduler till ett befintligt rack och, när det
första racket är fullt, bygga ut systemet med ett
annat. Utvidgningen kan innebära nya funktioner
och/eller mer IO.
Rack6, med fyra kortplatser
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Kortuppgifter

NETCON GW102

NETCON PSU152

Huvudprocessor
Huvudprocessorenhet för Netcon 100, med

Strömkälla

funktionalitet för datakommunikationsservice,

Strömkälla med 90...264 VAC, 45...65 Hz ingång.

mätning, datalagring och larmhantering.

Avancerad batteriladdnings- och övervaknings
funktionalitet med larm, samt följande I/O:

• 2 minneskortplatser
• webbgränssnitt

• 3 digitalingångar (DI) ±24 VDC

• konsolserieport V.24 (RS-232)

• 1 kontaktutgång 5 A, 250 VAC

• kommunikationsserieport V.24

• 2 Pt100-ingångar

(RS-232)
• Ethernet-kommunikationsport,
10/100 BaseT

NETCON RCM130

• Ethernet-övervakningsport,
10/100 BaseT

Fjärrkontroll
Fjärrkontrollmodul för fyra lastfrånskiljare.
• 22 digitala ingångar (DI)
• 8 potentialfria digitala utgångar (DO)
• Ingångarna och utgångarna kan användas
antingen som normala I/O:n eller tillsammans
med den inbyggda styrlogiken för frånskiljare
och effektbrytare.
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NETCON FDM112

Felhantering och mätningar
för mellanspänning
Modul för felindikering och fellokalisering för
mellanspänningsnätet. Innehåller beräknings
funktioner för felindikering och felreaktans samt
störningsregistrering och elkvalitetsmätning.
• 12 analoga ingångar (AI) för ström- och
spänningssensorer med 16 bits noggrannhet
• spänningsmätningar
• strömmätningar
• effekt- och energimätningar
FDM112-kortet levereras i två olika versioner

spänningssignal som passar för FDM112 kortet.

beroende på hur strömmätningarna är tillgängliga.

För varje utgång där strömmen mäts med

De noggrannaste resultaten fås genom att använda

strömtransformatorer behövs en adapter av

sensorer som bygger på Rogowski spolar och

någondera typen. CMA160 dämpar signalen 10

genom att mäta från två faser och därtill summa

gånger mera än CMA167, och erbjuder då ett

strömmen (2L+N). För detta ändamål passar

större mätintervall, men samtidigt en grövre

FDM112-0 kortet. Denna konfiguration är särskilt

resolution. CMA167 passar därför bättre till nät

lämplig för nät med låg jordfelsström. För att

där jordfelsströmmen är liten.

få möjligast noggranna mätningar, finns det

• RCA170-adapters kan användas för att ändra

monteringsplattor som gör att Rogowski sensorerna

signalen från Rogowski-spolar till att passa till

är fixerade i rätt läge kring kabeln.

FDM112-1-kortet. Adaptern dämpar signalen till
en tiondedel och erbjuder samtidigt ett större

FDM112-1 kortet passar för tillfällen där

mätintervall, men en grövre resolution. Det

strömmätningen sker med strömtransformatorer

behövs en RCA170-adapter per utgång.

som är färdigt installerade i ställverket.
Med hjälp av följande signalomvandlare kan mät

NETCON LVM111

signalerna anpassas till Netcon 100:ns mätområde.
• VMA146 är en adapter som används för att
anpassa signalen från en spänningstransformator
i MSP-ställverket till en nivå som passar för
FDM112-kortet. Det behövs en VMA146 per
FDM112-kort.
• ILS173 minskar kopplingskapacitansen på
FDM112 för att inte störa VDS-indikatorer när

Övervakning av lågspänning
Övervakningsmodul för lågspänningsnätet, med
avancerad funktionalitet för kvalitetsmätning, samt
störningsregistrering.

en kapacitiv spänningssensor på ställverket
används. En ILS173 behövs per ställverk.
• CMA160 och CMA167 är adapters för
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• 3-fas spännings- och strömmätning,
230/400 V, 5 A

att omvandla strömsignalen från ström

• 4 Pt100-temperaturingångar

transformatorer i MSP-ställverket till en lämplig

• utgång för fläktstyrning

Cyber-säker
kommunikation
Med Netcon 100 sker kommunikationen med
hög datasäkerhet hela vägen. Systemet kopplar
upp mot SCADA- nätverket över serie- eller
IP-förbindelse. För IP kan det fysiska mediet
vara antingen ett 4G/3G/GPRS-modem eller
10/100-Ethernet. Gränssnittet för eventuell
VIED:er på nätstationen är seriella.

Internet
Netcon
GW
Server

För både SCADA- (dvs. slave-) och IED(dvs. master-)kommunikation har

Säker filöverföring

Netcon 100 stöd för alla de viktigaste

Netcon
PQA
molntjänst

kommunikationsprotokollen
(se nedan).
IP-trafiken följer Netcon Secure IP

I P

All trafik går i krypterad VPN-tunnel.

-t

un

ne

l

l

såsom fjärrstyrning och underhåll.

ne

endast igenom viss utvald trafik,

N

tun

Den inbyggda brandväggen släpper

VP

N-

att noggrant kontrollera all trafik.

VP

VPN-tunnel

-arkitekturen, som gör att det går

N Ä T

V E R K

Störningsfiler och elkvalitetsmätnigar laddas upp i standard
Comtrade-filformat genom

Netcon 100
-nätstations

säker FTP‑överföring. Mätningar

Elkvalitetsdata

Elkvalitetsdata

Elkvalitetsdata

KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL
SOM STÖDS
Slave (SCADA)

Master

• IEC 60870-5-101

• IEC 60870-5-101

samlas först in till centralen, via skyddade VPN-

• IEC 60870-5-104
slave med stöd för
redundansgrupper

• IEC 60870-5-103

förbindelser. (Såsom i bilden här intill hålls denhär

• Modbus RTU

trafiken skilld från fjärrstyrningen). Därifrån kan

• SPACOM

datan skickas vidare via skyddade VPN-förbindelser

• DNP3
• Procol
• RP570
• NetMan

8

till PQA-tjänsten.

Användargränssnitt
och central administration
Netcon 100 har tre användargränssnitt för
konfiguration och administration. Den lokala
HMI‑panelen och web-användargränssnittet
ger tillgång till en enskild Netcon 100. Med
Netcon Application Manager å andra sidan, kan
man aministrerar stora mängder av Netcon 100enheter samtidigt.

HMI-PANELEN
För lokastyrning av Netcon 100 finns en
mångsidig panel, HMI127. Denna erbjuder förutom
lokalstyrning och felindikering ett stort antal
annan funktionalitet, såsom enlinjeschema över
nätstationen och realtidsvisning av mätvärden och

HMI127

signaler. Man kan i HMI127 konfigurera upp till
20 olika vyer, enligt kundens behov. Därtill kan man
konfigurera 10 larmsignaler till de LED‑lampor som
finns i panelens vänstra kant.

HMI162 och HMI164 erbjuder ett enklare
alternativ för lokalstyrning. HMI162 är tänkt för
nätstationer med två utgångar, medan HMI164
lämpar sig för nätstationer med upp till fyra
utgångar. Båda presenterar läget för frånskiljare
eller brytare, jordningar och felindikeringar med
LED-ljus. Båda panelerna erbjuder möjligheter

HMI162

till att kvittera larm och lokalstyrning av
kopplingsapparater. Panelerna visar även de
viktigaste larmen från Netcon 100, såsom t.ex.
HMI164
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batterilarm och kommunikationsbrott.

normal användare (User) kan se IO signaler och
loggar, kan en operator även styra brytare. Endast
en administratör har möjlighet att ändra Netcon 100
konfigurationen.
Ifall du har HMI127 i bruk, konfigureras även dess
vyer med hjälp av WebGUI.

NETCON APPLICATION MANAGER
Med Netcon Application Manager kan du övervaka
Netcon 100-enheternas programversioner och
konfigurationer, samt få information om hårdvaru
konfigurationer. Applikationen körs normalt på
Netcon Gateway Server, som har kontakt med alla
Netcon 100-enheterna.
Användargränssnitten är web-baserat. Genom
att spara in på resurser och tid för övervakning
av utstationsenheterna, minimeras systemets
totalkostnader.
Med Netcon Application Manager kan man:
WEBGUI
• lätt admnistrera enheternas konfigurationer och
WebGUI är ett lättanvänt web-användargränssnitt
för konfiguration och visning av signalerna i Netcon
100. Man kan använda WebGUI antingen genom att

mjukvaruversioner genom att hantera enheterna
i grupper.
• via fjärruppkoppling övervaka att alla Netcon 100-

direkt koppla upp mot GW102- modulen, eller göra

enheterna har rätt mjukvaruversion och

det på distans över en säker dataförbindelse.

konfigurationer
• via fjärruppkoppling ta säkerhetskopia på

Konfigureringen av Netcon 100 sker punkt för punkt
i en klar process, eller så kan användaren om han så
önskar gå in och ändra enskilda inställningar.

konfigurationerna i Netcon 100, eller återställa
från en tidigare säkerhetskopia
• via fjärruppkoppling planera, utföra och
granska programuppdateringar eller

WebGUI har byggs upp med sidor och flikar.
WebGUI stöder användare på tre nivåer. När en

konfigurationsförändringar för en eller flera
Netcon 100-enheter.
• följa med att datatrafiken till alla Netcon 100enheter fungerar som den skall.
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Teknisk data

Driftstemperatur

Skåpdimensioner (B × H × D)

−40...+40 °C för skåp,−40...+55 °C för rack
Inomhusskåp
Transporttemperatur

S4830: 400 × 800 × 300 mm

−40...+70 °C

S5530: 500 x 500 x 300 mm
M61230: 600 x 1200 x 300 mm

Relativ luftfuktighet
< 96 %

Utomhusskåp
S5825O: 500 × 800 × 250 mm

Skyddsklass för skåp
IP54*
EMC-standarder som tillämpats
IEC 60255-25
IEC 61000-6-4
IEC/TS 61000-6-5
Rackdimensioner (B × H × D)
Rack6: 240 × 282 × 135 mm
Rack4: 180 × 282 × 135 mm

* Utomhusskåp har klass IP44 på grund av
ventilation.

INDIVIDUELLA KURSER
Netcon 100 är en mångsidig produkt
där stor fokus ända från början lagts
vid lättanvändbarheten. Personalen lär
sig den lättast under Netcontrols egna
tredagars kurs.
Våra kunniga handledare berättar
på kursen om:
• Netcon 100-kortmodulerna
• HMI-panelen
• web-gränssnittet
• produktdokumentationen.

11

Genom övningarna lär sig deltagarna
• konfigurera modulerna, inklusive
insamling av historik, felindikeringar,
reläskyddsfunktioner för utgångar och
störfiler.
• behärska hur Netcon 100 kopplas
upp mot datanät, SCADA och mot
analysverktyg för elkvalitet.
• ställa in Sum Alarm och Signal Mirror
-funktioner
• testa av konfigurationen med
funktionerna som finns inbyggda i
web-gränssnittet.Avc

• ta backup, och återställa konfigu
rationen från en backup.
Kurserna ordnas enligt överenskommelse,
och till var kurs tas högst 4 deltagare. På
det sättet garanteras en hög kvalitet. En
kurs är en smart investering i din personal
och i de smarta Netcon 100 enheterna.

NETCON 100-FÖRDELAR

En kompakt, integrerad lösning
• Inbesparingar i planerings- och
installationskostnader

Förkortar medelavbrottstiden
• Inbyggd felindikatorfunktionalitet

Mångsidiga, cybersäkra datatrafikegenskaper

En dynamisk plattform ger en lång livstid

• Inbyggd VPN och brandvägg
• Stöder flera nät och protokoll samtidigt

• Centraliserad administration minskar
underhållskostnaderna
• Idrifttagning av ny funktionalitet som
massuppdatering

• Färdiga skåp för nymontage eller retrofit

• En modulär uppbyggnad passar olika behov
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Flexibla leveransoptioner

M00104-BR-SV-9

• Integrerad i nya nätstationer redan i fabriken
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