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System SEM jest to rodzina modułowych sterowników Smart Grid  
opracowana na potrzeby inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Został zaprojektowany tak, aby spełnić rosnące wymagania 

dotyczące wymiarów, poboru energii, funkcjonalności, skalowalności oraz możliwości komunikacyjnych sterowników. Proponowane 

rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i dzięki szerokiej gamie modułów rozszerzeń pozwala na dostosowa-

nie układu do wymagań obiektu elektroenergetycznego.



Jest elementem systemu SMART GRID. Głównym elementem sterownika SMART GRID jest moduł SEM Cxx. Integruje on w sobie funkcje 

m.in. sterownika polowego, sterownika programowalnego, koncentratora danych oraz modemu GSM. Za jego pośrednictwem można 

realizować następujące funkcje:

• synoptyki i zdalnego sterowania łącznikami,

• sygnalizacji zwarć w sieci SN/nN,

• pomiaru wielkości analogowych : I, U, f,

• zabezpieczeń prądowych i napięciowych,

• automatyk stacyjnych, np. z kontrolą prądu wyłączanego i wykonywanie cyklu SPZ,

• odwzorowania stanu położenia łączników oraz kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych w rozdzielnicy nN,

• dziennika z lokalną cechą czasu oraz generowania sekwencji zdarzeń (SOE),

• odczytu oraz transmisji dan ych z liczników energii, analizatora jakości energii, licznika bilansującego,

• kontroli temperatury, możliwość sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem rozdzielnicy,

• komunikacji z systemem SCADA m. in. w protokołach DNP3.0, IEC 60870-5-104, poprzez łącza stałe i radiowe w standardach GSM/

UMTS, CDMA, TETRA,

• zdalnej parametryzacji oraz wymiany oprogramowania i konfiguracji,

• kontroli dostępu do obiektów energetycznych,

Obwody prądów fazowych 
     prąd znamionowy In                                               5 A 

Przetworniki prądowe                       CR / CRR

Obwody prądu ziemnozwarciowego 

     prąd znamionowy I0n                                     1 A 

Obwody napięciowe  
  napięcie znamionowe Un                            100/√3 V             

400/√3 V

     sensory  2√3

3√3 

     napięcie znamionowe U0n                  100 V 

400 V 

Wejścia binarne   

     napięcie znamionowe                                12-30 V DC 

Wyjścia binarne
      znamionowy prąd obciążenia                 6 A/ 24 V DC

     

Komunikacja
RS 422/485           

USB 

RJ45 - Ethernet          

GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+           

protokoły             DNP 3.0

IEC 60870-5-104

MODBUS TCP / RTU

PPP – do współpracy z modemem TETRA

Zasilanie  

      napięcie znamionowe 24 V DC

      napięcie dopuszczalne  18 V… 30 V DC

Środowisko
       temperatura pracy   - 40 °C … +65 °C 

       temperatura przechowywania           - 55 °C … +70 °C

Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość)  
 
SEM

Obudowa A       50/80/130 mm

Obudowa B    133/77/63mm

Obudowa C      125/72/67mm

SEM 2  118 x 160 x 94 mm

Bezpieczeństwo
Dane przechowywane  szyfrowanie

Transmisja  szyfrowanie, uwierzytelnianie, tunelowanie 



Moduły centralne

SEM Cxx  jest centralnym elementem systemu sterownika Smart Grid SEM. Moduł komunikuje się z systemem nadrzędnym z wyko-

rzystaniem łączy GSM, Ethernet i RS 232/422/485. Dzięki współpracy z oprogramowaniem narzędziowym ELF można w pełni zapro-

gramować sposób działania sterownika, w tym:

• sterowanie i kontrola stanu łączników w polach SN.

• zabezpieczenia prądowe i napięciowe.

• automatyki – kontrola stanu wejść binarnych i wymuszanie stanu wyjść binarnych. 

Moduł pełni funkcję koncentratora danych ze wszystkich elementów systemu SEM, z którymi połączony jest za pomocą magistrali 

SEM. Pozwala na zdalną konfigurację modułów oraz wymianę oprogramowania, rejestrację zdarzeń w dzienniku.

Protokoły: DNP 3.0, IEC 60870-5-104, MODBUS-TCP, MODBUS RTU, PPP – do współpracy z modemem TETRA, SNMP

SEM C11

- 4 porty RS 422/485 

- 2 porty Ethernet 

- 1 port USB

SEM C12

- 1 port RS 232

- 3 porty RS 422/485 

- 2 porty Ethernet 

- 1 port USB 

- modem GSM

SEM C13 

- 1 port RS 422/485 

- 1 port Ethernet 

- 1 port USB 

- modem GSM

SEM C14 

- 1 port RS 422/485 

- 1 port Ethernet 

- 1 port USB 
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SEM Axx pozwalają na rozbudowę systemu SEM o 12 obwodów do pomiaru prądów fazowych z przetworników prądowych. Moduł  może 

być wykorzystywany do zbierania dużej liczby pomiarów i przesyłania ich do systemu SCADA. Za pomocą modułu możliwa jest również kon-

trola obciążenia żył kabla w przypadku, gdy połączenia ze względu na duże moce,  realizowane są kablami wielożyłowymi. Analiza pomia-

rów dokonywana jest przez sterownik główny SEM Cxx.

SEM A41 - 12 obwodów prądów fazowych z przetworników prądowych

Moduły do pomiaru prądów i napięć
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SEM Bxx rozszerza system o wejścia oraz wyjścia binarne, ich stan obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej.  

Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx.

SEM B21- 8 wejść i 8 wyjść binarnych

SEM B22- 16 wejść i 16 wyjść binarnych

SEM B23-16 wejść binarnych

SEM B24- 32 wejścia binarne

Moduły wejść i wyjść binarnych
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SEM E32 / E33 

- 6 obwodów prądów fazowych  

   z  przetworników prądowych 

- 2 obwody prądu Io 

- 16 wejść binarnych 

- 8 wyjść binarnych

SEM E35 

- 3 obwody obwody napięć fazowych

- 1 obwód napięcia Uo 

- 3 obwody prądów fazowych 

   z przetworników prądowych 

- 1 obwód prądu Io 

- 8 wejść binarnych 

- 8 wyjść binarnych

SEM E31 

- 3 obwody prądów fazowych  

  z przetworników prądowych 

- 1 obwód prądu Io 

- 8 wejść binarnych 

- 4 wyjścia binarne

SEM Exx  pozwala na rozbudowę systemu SEM o wejścia i wyjścia binarne oraz obwody do pomiaru prądów fazowych z przetworników 

prądowych i obwody do pomiaru prądu ziemnozwarciowego. Stan wejść, wyjść i przekroczenie wartości progowych prądów obrazowa-

ny jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść oraz analiza przekroczenia realizo-

wana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx.

Moduły pomiaru prądów i napięć
oraz wejść i wyjść binarnych

SEM E36 

- 6 obwodów napięć fazowych

- 2 obwody napięcia Uo

- 3 obwody prądów fazowych  

   z przetworników prądowych

- 2 obwody prądu Io

SEM E34 

- 3 obwody prądów fazowych  

  z przetworników prądowych 

- 1 obwód prądu Io

- 3 obwody obwody napięć fazowych

- 1 obwód napięcia Uo 

- 16 wejść binarnych 
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SEM Dxx pozwala na rozbudowę systemu SEM o wejścia analogowe prądowe i napięciowe oraz wejścia cyfrowe optyczne. Służą do 

pomiaru technologicznych napięć 0..10 V, prądów 0/4..20 mA, a także do akwizycji danych pomiarowych z sensorów np. temperatury 

typu: AS T-01, AS T-02. Na płycie czołowej modułu znajdują się diody LED służące do optycznej sygnalizacji pomiarów.

Wejścia optyczne są to wejścia umożliwiające prowadzenie cyfrowej komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi i sensorami np. AS T-01.

SEM D61  

- 4 wejścia prądowe / napięciowe

- 2 wejścia optyczne

Moduły wejść cyfrowych 
i optycznych do pomiaru temperatury

SEM D62

- 8 wejść prądowych/napięciowych

- 4 wejścia optyczne
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SEM Txx służą do akwizycji danych pomiarowych z rozproszonych w rozdzielnicy/stacji czujników temperatury typu: AS T-01, AS T-02, 

AS T-03, AS T-04. Na płycie czołowej modułu znajdują się diody LED służące do optycznej sygnalizacji obecności sensorów, a także prze-

kroczenia nastawianego progu mierzonej temperatury.

Moduły mogą współpracować z modułami SEM Cxx, gdzie przesyłane informacje są gromadzone i wykorzystywane w logice działania 

systemu lub mogą pracować autonomicznie. Można je zastosować w dowolnym systemie lub bezpośrednio połączyć z panelem HMI 

PANx, tworząc w ten sposób mikrosystem pomiaru temperatury.

Moduły do wejść analogowych prądowych / 
napięciowych i wejść optycznych

SEM T51

-  6 wejść optycznych (dla AS T-01 lub AS T-02)

- 2 wejścia cyfrowe (dla AS T-03 lub AS T-04)

SEM T52

- 12 wejść optycznych (dla AS T-01 lub AS T-02)

- 4 wejścia cyfrowe (dla AS T-03 lub AS T-04)
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SEM SCxx  jest przeznaczony do monitorowania, sterowania i diagnostyki różnego typu aparatów łączeniowych, jak: wyłącznik, 

stycznik, rozłącznik, uziemnik, itp. Logika działania urządzenia tworzona jest w oparciu o aplikację ELF i jest swobodnie edytowal-

na przez użytkownika, dzięki czemu pozwala zaprojektować algorytm sterowania dowolnym typem aparatu łączeniowego. Sterowa-

nie napędem aparatu może być realizowane poprzez wyjście (MC - Motor Control) z odwracaną polaryzacją o obciążalności do 30 A.  

Parametry i funkcjonalność urządzenia SEM SC11:

• 12 lub 14 wejść binarnych,

• 2 wyjścia binarne tranzystorowe DC 24 V,

• dwa wzmocnione wyjścia binarne przekaźnikowo – półprzewodnikowe do bezpośredniego sterowania łącznikami,

• jedno wyjście binarne przekaźnikowo – półprzewodnikowe o zmiennej polaryzacji do bezpośredniego sterowania napędem apa-

ratu łączeniowego (prąd sterujący do 30 A),

• pomiar prądu sterowania napędem,

• pomiar napięcia zasilającego, 

• funkcje samokontroli (dioda STATUS),

• funkcje reprogramowania (poprzez oba porty transmisyjne),

• logikę programowalną, w tym algorytmy do monitoringu i sterowania aparatem łączeniowym,

• profil testowy do diagnostyki poprawności działania urządzenia,

• algorytm powrotu do stanu bezpiecznego po nie udanej operacji łączeniowej,

• rejestrator operacji łączeniowych o czasie rejestracji 20s,

• zdalny i lokalny tryb pracy.

Sterownik aparatury łączeniowej
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SEM SBxx  jest modułem rozszerzeń sterownika SCxx. Pełni rolę konwertera RS-485 na sygnały binarne, zapewniające interfejs do wymiany infor-

macji pomiędzy modułem SEM SC11, a sterownikiem telemechaniki.  

Parametry i funkcjonalność urządzenia SEM SB11:

•  2 wejścia binarne przeznaczone na potrzeby sterowania aparatami łączeniowymi z telemechaniki (zdalnie),

• 10 wyjść binarnych tranzystorowych DC 24 V przeznaczonych do przekazywania stanów pracy aparatów łączeniowych do telemechaniki,

•  funkcje samokontroli (dioda STATUS).

•  łącze RS-485 do komunikacji ze modułem SEM SC11

                      ITR Energetyka| KATALOG 2017 |  sterowniki modułowe                          13



Mobilne stanowisko do testowania SEM TS11 służy do prowadzenia prac uruchomieniowo testowo diagnostycznych w Systemie 

Inteligentnego Sterowania Stacją Elektroenergetyczną. Jego podstawową cechą jest możliwość sprawnego przeprowadzeni testów 

aparatury łączeniowej zarówno podczas procesu produkcyjnego jak i przeglądów na obiekcie i wygenerowania raportu z automa-

tycznym przypisanie osoby wykonującej test.

Właściwości:

• automatyczne testowanie jednostki centralnej  SEM SC11,modułu rozszerzeń SEM SB11, paneli PAN1 oraz PAN3,

• test aparatu łączeniowego,

• generacja raportów,

• rejestracja przebiegu prądu pobieranego przez aparat łączeniowy wraz z wizualizacją stanów wejść/wyjść,

• możliwość reprogramowania sterowników,

• możliwość personalizacji raportu po włożeniu klucza z danymi 

• możliwość zapisu raportu na nośniku USB - jeżeli test wykonywany jest ze spersonalizowanym kluczem, raporty trafiają do    

 katalogu oznaczonego ID klucza

• możliwość podglądu stanów wejść wyjść, przebiegów, raportó w itp. na wyświetlaczu

• szybkie przerwanie uruchamianego testu za pomocą przycisku

• za pomocą oprogramowania narzędziowego ELF istnieje możliwość dostosowania sekwencji testowej

Symulator do testowania urządzenia SEM SC11
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Liczba wejść prądowych

(w tym z przetworników prądowych typu CR/CRR)  16

Liczba wejść napięciowych 

(w tym z dzielników rezystancyjnych) 16

Liczba wejść analogowych: 

PT100; 20mA; +/–10V 16 

Liczba wejść binarnych do  60

Liczba wyjść binarnych do 60

Sterownik SEM 2 został zaprojekowany specjalnie pod kątem budowy inteligentnych szafek AMI/SG. Modułowa budowa w postaci 

kart rozszerzeń pozwala na dowolną konfiguracje i rozbudowę sterownika w miarę potrzeb i rozwoju technologii związanych z Smart 

Grid. Sterownik składa się z modułów: 

• Pxx – moduł zasilacza 

• Cxx – moduł centralnego (obsługa komunikacji i logiki) 

• Axx – moduł wejść i wyjść analogowych 

• Bxx – moduł wejść i wyjść binarnych. 

Podstawowym modułem w każdej wersji sterownika jest moduł Pxx oraz Cxx. Pozostałe moduły występują w dowolnej konfiguracji. 

Obudowa występuje w wersjach mogących pomieścić 5 lub 10 modułów. 

Szybkość wymiany modułów i automatyczna rekonfiguracja skraca czas naprawy uszkodzonego sterownika do minimum, a co za tym 

idzie efektywnie skraca czas trwania awarii. Architektura sterownika została tak zaprojektowana, aby umożliwić elastyczny rozwój 

sterownika. Nowe wymagania nie oznaczają wymiany sterownika na stacji, a jedynie dodania, zmiany modułu i aktualizacji oprogra-

mowania. Pozwala to już dziś na zapewnienie interoperacyjności z przyszłymi powstającymi sieciami Sart Grid.

Łącza komunikacyjne  RS-485/RS-232 

Ethernet 

Protokoły  Modbus, DNP 3.0, 

IEC-104, CAN-BUS 

Temperatura pracy  –25... +40°C

Wymiary  118 x 160 x 94 mm

Stopień ochrony  40 IP

Zasilanie  DC 17... 28 V

Sterownik modułowy do szafek AMI/SG
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System CFI( Current Fault Detection & Isolation) jest przeznaczony do lokalizacjii izolacji miejsca wystąpienia zwarć i doziemień w linii SN.

System CFI:

• realizuje algorytmy monitorowania, zabezpieczeń i sterowania zgodnie z zaprojektowaną logiką działania;

• steruje łącznikami stacji węzłowej;

• mierzy wartości wielkości elektrycznych (prądów i napięć) w stacji węzłowej;

• współpracuje z przetwornikami prądowymi typu CR/CRR;

• jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany;

• można integrować z innymi systemami, np.: SCADA, EMS, GIS lub GIT SEM;

• wyposażony jest w łącza komunikacyjne: GSM, ETHERNET, RS-232, RS-485/422, USB;

• obsługuje protokoły: DNP 3.0, IEC 60870-5-104, MODBUS-TCP, MODBUS-RTU.

Wszystkie elementy systemu zasilane są napięciem DC 24 V. Do tego celu można wykorzystać zasilacz buforowy UPS 24-2. Centralnym 

elementem systemu jest moduł SEM Cxx o bogatych możliwościach funkcjonalnych, komunikacyjnych i realizacji logiki użytkownika 

PLC. System współpracuje z:

• SEM Bxx - wejścia i wyjścia binarne,

• SEM Exx - pomiar prądów i napięć.

Moduł centralny            SEM CXX

Moduły wejść/ wyjść binarnych SEM BXX 

Moduły wejść pomiarowych SEM EXX

Temperatura pracy  zgodnie ze specyfikacją modułów

typowo: -20˚C ... +60˚C

Temperatura otoczenia  zgodnie ze specyfikacją modułów

typowo: -30˚C ... +70˚C

Zasilanie  DC 24 V

Sposób montażu  szyna DIN

System Lokalizacji i Izolacji Miejsca Zwarcia
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System CFI( Current Fault Detection & Isolation) jest przeznaczony do lokalizacjii izolacji miejsca wystąpienia zwarć i doziemień w linii SN.

System CFI:

System Lokalizacji i Izolacji Miejsca Zwarcia
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System Inspekcji Przyrostów Temperatury

Wszystkie elementy systemu zasilane są napięciem DC 24 V. Do tego celu można wykorzystać zasilacz buforowy UPS 24-2.

Centralnym elementem systemu jest moduł SEM Cxx o bogatych możliwościach funkcjonalnych, komunikacyjnych i realizacji logiki 

użytkownika.Do niego dołączone są moduły SEM T51 i SEM T52 współpracujące z czujnikami temperatury typu AS T-01, AS T-02, AS 

T-03 i AS T-04. 

System może być dodatkowo wyposażony w moduły:

• SEM Axx - pomiar prądów fazowych,

• SEM Bxx - wejścia i wyjścia binarne,

• SEM Dxx - wejścia analogowe i optyczne,

• SEM Exx - pomiar prądów i napięć oraz obsługa wejść i wyjść binarnych

• PANx  - panele HMI 

System IPT (GIT -Growth Inspection of Temperature) został zaprojektowany z myślą o aktywnym bezpotencjałowym pomiarze przy-

rostów temperatury z rozproszonych obiektów w szczególności na:

• mostach, szynach, szynoprzewodach, kablach oraz w miejscach ich połączeń,

• przepustach, izolatorach i stykach aparatury łączeniowej,

• dowolnych statycznych i ruchomych elementach mechanicznych,

• odbiornikach i generatorach energii elektrycznej,

• dowolnych obszarach rozdzielnicy lub stacji nN/SN/WN.

System IPT:

• realizuje pomiar temperatury maksymalnie w 3840 punktach;

• mierzy w zakresie -20˚C ... +350˚C, z częstotliwością ok. 1Hz;

• odczytuje bezpotencjałowo zmierzone wartości temperatur, gwarantując tym samym pełną odporność na zakłócenia  

 elektromagnetyczne;

• może pracować autonomicznie i realizować pomiar temperatur przy braku zasilania rozdzielnicy;

• współpracuje z sensorami o bardzo niskiej bezwładności i wysokiej precyzji, które nie wymagają przepływu prądów  

 operacyjnych;

• realizuje dowolnie zaprojektowaną logikę działania przy pomocy oprogramowania narzędziowego ELF;

• jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany;

• można integrować z innymi systemami, np.: SCADA, EMS, GIS lub PVE SEM;

• wyposażony jest w łącza: GSM, ETHERNET, WiFi, RS-232, RS-485/422, USB, CANBUS;

• obsługuje protokoły: DNP 3.0, IEC 60870-5-104, MODBUS-TCP,  MODBUS-RTU.
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System PES (Prosument Eco Smart) przeznaczony jest do kontroli i zarządzania energią na poziomie odbiorcy końcowego korzysta-

jącego z wielu źródeł energii zarówno tradycyjnych jak i odnawialnych (OŹE). System dodatkowo pełni rolę integratora inteligentnego 

budynku.

System PES:

• realizuje algorytmy monitorowania, zarządzenia i sterowania zgodnie z zaprojektowaną logiką działania;

• archiwizuje dane pobierane z czujników i przetworników;

• generuje raporty zużycia energii z podziałem na źródła dostaw;

• analizuje zebrane dane;

• przy pomocy mobilnej aplikacji zarządza budynkiem:

 OŚWIETLENIE - Steruj oświetleniem z uwzględnieniem różnych profili np. pór roku, dnia, urlop.

 ŻALUZJE - Konfiguracja systemu w zależności od temperatury zewnętrznej, wewnętrznej, pracy klimatyzatora, oświetlenia.

 WENTYLACJA - System wentylacji, klimatyzacji i filtracji powietrza .

 TEMPERATURA - Nadzór i sterowanie temperaturą wewnątrz budynku.

 WODA - Steruje dostępem do wody, nawadnianiem ogrodu z uwzględnieniem wody deszczowej.

• jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany;

• można integrować z innymi systemami, np.: SCADA, EMS, GIS lub GIT SEM;

• wyposażony jest w łącza: GSM, ETHERNET, WiFi, RS-232, RS-485/422, USB, CANBUS;

• obsługuje protokoły: DNP 3.0, IEC 60870-5-104, MODBUS-TCP, MODBUS-RTU.

System Prosument Eco Smart

Wszystkie elementy systemu zasilane są napięciem DC 24 V. Do tego celu można wykorzystać zasilacz buforowy UPS 24-2. Centralnym 

elementem systemu jest moduł SEM Cxx o bogatych możliwościach funkcjonalnych, komunikacyjnych i realizacji logiki użytkownika. 

System współpracuje z:

• SEM Axx - pomiar prądów fazowych,

• SEM Bxx - wejścia i wyjścia binarne,

• SEM Dxx - wejścia analogowe i optyczne,

• SEM Exx - pomiar prądów i napięć oraz obsługa wejść i wyjść binarnych,

• SEM Txx - cyfrowe wejścia optyczne,

• PANx - panele HMI.

Sensory:
• wibracji

• nasłonecznienia

• temperatury

• wilgotności

• ciśnienia

• poziomu

Przetworniki:
• prądowe typu CR

• prądowe typu CRR
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System Inteligentnego Sterowania Stacją 
elektroenergetyczną

Wszystkie elementy systemu zasilane są napięciem DC 24 V. Do tego celu można wykorzystać zasilacz buforowy UPS 24-2.  Centralnym 

elementem systemu jest moduł SEM Cxx o bogatych możliwościach funkcjonalnych, komunikacyjnych i realizacji logiki użytkownika 

PLC. System może być wyposażony w moduły:

•  SEM Bxx - wejścia i wyjścia binarne, 

• SEM Exx - pomiar prądów i napięć,

• SEM SCxx – sterowanie i monitoring aparatów łączeniowych,

• PANx - panele HMI.

System SSC (Station Smart Control) przeznaczony jest do zarządzania inteligentnymi stacjami elektroenergetycznymi będącymi ele-

mentami sieci Smart Grid z uwzględnieniem zaprojektowanej przez użytkownika logiki działania. SSC integruje w sobie funkcjonalność 

telemechaniki stacyjnej,  pomiary, algorytmy zabezpieczeń i automatyk stacyjnych oraz sterowanie aparaturą łączeniową z uwzględ-

nieniem uprawnień i uwarunkowań technicznych procesu technologicznego.

Moduł centralny najczęściej pełni funkcje sterownika telemechaniki, bramy komunikacyjnej z systemami nadzoru oraz jednostki ba-

zowej dla lokalnych paneli HMI. Za pośrednictwem panelu typu PAN 7 można monitorować pracę wszystkich elementów systemu, 

edytować ich konfigurację i zmieniać zaprojektowane logikę (profile pracy). System SSC może być w łatwy sposób integrowany z innymi 

systemami bazującymi na modułowym sterowniku SEM.

Moduł centralny najczęściej pełni funkcje sterownika telemechaniki, bramy komunikacyjnej z systemami nadzoru oraz jednostki ba-

zowej dla lokalnych paneli HMI. Za pośrednictwem panelu typu PAN 7 można monitorować pracę wszystkich elementów systemu, 

edytować ich konfigurację i zmieniać zaprojektowane logikę (profile pracy). System SSC może być w łatwy sposób integrowany z innymi 

systemami bazującymi na modułowym sterowniku SEM.

SEM SCxx jest elementem systemu Inteligentnego Sterowania Stacją elektroenergetyczną (SSC – Smart Station Control ). Jest przezna-

czony do monitorowania, sterowania i diagnostyki różnego typu aparatów łączeniowych, jak: wyłącznik, stycznik, rozłącznik, uziemnik, 

itp. Logika działania urządzenia Smart Control SEMSC11 tworzona jest w oparciu o aplikację ELF i jest swobodnie edytowalna przez 

użytkownika, dzięki czemu pozwala zaprojektować algorytm sterowania dowolnym typem aparatu łączeniowego. Sterowanie napę-

dem aparatu może być realizowane poprzez wyjście (MC - Motor Control) z odwracaną polaryzacją o obciążalności do 30 A. W celu 

zwiększenia bezpieczeństwa i pewności sterowania aparatem zaimplementowane zostały:

• algorytm powrotu do stanu bezpiecznego po nie udanym cyklu łączeniowym;

• pomiar i kontrola prądu sterowania napędem;

• rejestrator cyklu łączeniowego o czasie rejestracji 20 s.

SEM SCxx współpracuje z odłączalnymi panelami HMI typu PAN 1 i PAN 3. Za ich pośrednictwem można wykonywać operacje łączenio-

we, zmieniać tryb sterowania, zmieniać parametry i tryb pracy modułu. 
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Instytut Tele- i Radiotechniczny
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel.:            + 48 22 590 73 91
email:        energetyka@itr.org.pl
www:        energetyka.itr.org.pl

Informacje umieszczone w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
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