
Systém dálkově  
ovládaných stanic 
v distribučních sítích VN 

Dálkově řízené venkovní vypínače,  
venkovní odpínače a trafostanice 
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Stručný popis systému 
Úvod 

Systém dálkového ovládání je zařízení pro dálkové ovládání 
úsekových odpínačů, vypínačů a trafostanic v distribučních sítích VN 
22kV a 35kV. Hlavními komponenty jsou: 

• komunikační síť oblasti 
• centrální a dispečerské stanice (CDS) 
• dálkově ovládaná stanice (DOS) – venkovní vypínač 

(Recloser), venkovní úsekový odpínač, trafostanice případně 
námrazová stanice 

Vybavení centrální dispečerské stanice, stejně jako vybavení 
komunikační sítě v daném regionu je nedílnou součástí systému.  

Volba jednotlivých DOS v systému probíhá pomocí adresace. 

Systém je chráněn proti rušivým náhodným signálům, proti 
interferencím i proti statické elektřině. 

 
 
Komunikační síť 

V současné době se nabízí a jsou nejvíce nasazované tyto typy sítí: 
• radiová síť – pro přenos se využívá především kmitočtů v datových pásmech 80MHz a 450MHz – 

přiděluje a schvaluje příslušný telekomunikační úřad.  
Je výhodné pro dálkové ovládání rezervovat samostatný kmitočet (ne společně s hlasovými 
službami). Pro spojení v datové síti je možno využít libovolný počet retranslací. Je zajištěna dálková 
parametrizace DOS s možností přesměrování spojení. 

• síť GSM–GPRS – technologie paketově orientovaná. Data se přenáší v paketech po sdílené 
přenosové kapacitě sítě GSM. DOS je připojena trvale, ale účtovaná jsou pouze přenesená data 
(KB) a ne doba spojení.  

• spojení optickými nebo sdělovacími kabely – využití především u trafostanic, kde je přiveden daný 
kabel. Výhodou je naprostá odolnost vůči průmyslovému rušení. 

Je zde možnost i kombinace daných sítí – obvyklá je například kombinace rádio a optokabel. 

U všech komunikačních systémů je přenos informací (alarmová hlášení, povely) založen na vzájemném 
potvrzování zpráv mezi centrální stanicí a dálkově ovládanou stanicí. Proto nemůže dojít ke ztrátám 
informací v případě dočasně zhoršené kvality spojení. Příslušná stanice zprávu opakuje až do potvrzení. 

Komunikační protokoly u všech typů sítí mají vysoký stupeň zabezpečení proti náhodným poruchám  
a zkreslení. 
 
 

Řídící systémy DOS a jejich funkce 

Pro zpracování signálů a řízení komunikace je využívána řada 
osvědčených systémů s různými protokoly – ADAM (od firmy 
ADVANTECH), MC13 (DCOM), MOSCAD (Motorola), GSM 
RTU 7 (ELVAC), CGU O4 (Conel), TM 1703 ACP (SIEMENS). 
Systémy se vyznačují rozsáhlou možností programování 
složitých logických operací a jsou vhodné pro stanice s velkým 
počtem ovládacích prvků a signalizačních stavů. Vyznačují se 
vysokou odolností vůči poruchové komunikaci  
a možností dálkové parametrizace jednotlivých 
DOS. 

Přenášená hlášení, povely a jejich počet se liší dle 
typu DOS – odpínač, trafostanice, vypínač 
Recloser, námrazová stanice, dále dle ovládaných 
prvků a jejich vybavení – odpínač, vypínač, 
ochrany, měření apod. 

Popis funkcí dálkového ovládání DOS: 
a) Ovládací povely: 

• dálkové vypnutí a zapnutí, 
• automatické vypnutí při neúspěšném OZ nadřazeného vypínače, 
• přečtení dat aktuálního stavu, 
• dálkové blokování povelů. 
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b) Měření: 
• měření proudu ve všech fázích, 
• signalizace překročení mezní hodnoty proudu, 
• měření napětí ve všech fázích. 

c) Ochrana vypínače Recloser nebo vypínačů ve stanici: 
• působení nadproudové ochrany, 
• působení zkratové ochrany, 
• počet OZ (nastavitelný 0-3x), 
• působení zemní ochrany, 
• porucha ochrany, 
• nesymetrie proudů. 

d) Kontrolní a zabezpečovací funkce: 
• ztráta napájecího napětí z vn trafa, 
• pokles napájecího napětí 12 V, 
• pokles nebo ztráta ovládacího napětí, 
• otevření dveří skříně DO, 
• otevření dveří objektu, 
• synchronizace času, 
• údaje od záložního zdroje – přepětí, podpětí, zemni spojení atd. 

e) Údaje z námrazových stanic: 
• rychlost a směr větru, 
• absolutní a relativní nárůst námrazy, 
• teplota okolí, 
• archivace dat . 

Všechny hlášky (alarmové i stavy prvků) ze strany DOS chodí s časovou značkou. Takže při případném 
opoždění zprávy dostane dispečer zprávu se správným časem dané události. 

 
 
Celkový popis dálkově ovládaného úsekového odpínače 

Dálkově ovládaná stanice s venkovním odpínačem se sestává z běžně 
užívaného odpínače Fla 15/60 nebo Fla 15/97, doplněného o skříňku 
koncového spínače pro hlášení polohy VYP/ZAP nezávisle na stavu 
pohonu, což je důležité pro spolehlivost signalizace. Dále je na stožáru 
umístěn napájecí transformátor, anténa a skříň ovládání s 
elektromechanickým pohonem Driescher UM 20. Pohon má velkou rezervu 
síly a dokáže se spínačem manipulovat i za velmi silné námrazy. V krajních 
polohách je samosvorný. Vodiče na stožáru jsou chráněny ochranou 
trubkou se zaústěním do skříně dálkového ovládání.  

Dva záložní bezúdržbové akumulátory umožňují provoz DOS po dobu 120 
hodin bez napájení ze sítě vn včetně možnosti deseti cyklů manipulací VYP  
a ZAP. Skříň je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 2,5 mm, je žárově 
zinkovaná a má zdvojené dveře se speciálními zámky, takže je velmi odolná 
proti vandalům. 

 
 
Celkový popis dálkově ovládané trafostanice 

Řídící skříň je uzpůsobena pro vnitřní umístění a na vnější straně dveří je 
nakresleno jednopólové schéma stanice se spínači pro místní ovládání  
a signalizaci. 

Základní telekomunikační a řídící vybavení se neliší od ovládání 
úsekového odpínače, výrazně vyšší je však počet povelových signálů, 
měření a monitorovaných signálů z vypínačů a jejich ochran. 

Ovládat je možné trafostanice osazené jak vypínači, tak i odpínači 
(odpojovači) s elektromechanickým pohonem od všech výrobců. 

Naše firma nabízí spolehlivé odpínače typu H 22 nebo H 27 a odpojovače 
typu 13300. Elektromechanický pohon lze osadit přímo na hřídel nebo 
propojit pohon s odpínačem táhlem. 

Pokud má trafostanice vlastní zálohové napájení ze staniční baterie, lze 
skříň DOS napájet z něj. V opačném případě se napájí ze sítě 220 V  
s vlastním zálohováním. 
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Celkový popis dálkově ovládaného venkovního vypínače Recloser 
Dálkové ovládání venkovních vypínačů je doplněním systému dálkového 
ovládání odpínačů a trafostanic v distribučních sítích VN 22 kV o nový 
výkonový spínací prvek, schopný vypínat zkratové proudy a zemní spojení ve 
spojení s vhodnou komplexní ochranou. 

Do sítí dálkového ovládání jsou velmi vhodné vakuové vypínače typu GVR 
Recloser firmy Hawker Siddeley Switchgear, OSM firmy Tavrida nebo 
Recloser 3AD firmy Siemens. Předností těchto vypínačů jsou kompaktní 
řešení, nízkoenergetický magnetický pohon, vestavěné transformátory proudu 
a volitelně i děliče napětí přímo v průchodkách. 

Na stožáru je umístěna anténa, skříň dálkového ovládání, napěťový 
transformátor, snímače proudu a svodiče přepětí. Vodiče na stožáru jsou 
chráněny ochranou trubkou se zaústěním do skříně dálkového ovládání. Skříň 
je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 2,5 mm, je žárově zinkovaná a má 
zdvojené dveře se speciálními zámky, takže je odolná proti vandalům. 

Napájení je zajištěno dvoupólově izolovaným vn transformátorem z linkového 
napětí. Záložní akumulátory umožňují po dobu 24 hodin provoz 
telekomunikace bez napájení z vn strany. Ovládací napětí vytváří speciální 
kapacitní zdroj. Kapacita zdroje zajišťuje 30 manipulací ZAP a VYP i při 35-
denním výpadku linkového napětí. 

Přímo na sloupu je umístěn výložník nesoucí anténu, jejíž svod je zaústěn do skříně a propojen  
s rádiovou stanicí. K této stanici je trvale připojen telekomunikační a řídící modul, který zabezpečuje 
zpracování telegramů a svými vstupy a výstupy provádí ovládání vypínače a sběr dat.  

 
 
Řídící systém pro dispečerské řízení 

Řídící dispečerský systém byl speciálně vyvinut pro potřeby ovládání a monitorování spínacích prvků 
systému dálkového ovládání úsekových odpínačů a trafostanic v sítích VN. 

Výkonný řídící a informační systém umožňuje zejména: 
• monitorování chodu sítě 22 kV (stavy spínacích prvků, poruchová hlášení, provozní stavy zařízení), 

případně měření proudu a napětí, 
• ovládání spínacích prvků vn sítě, 
• selekci poruchových hlášení a jejich zpracování do příslušných sestav dle požadavků uživatelů. 

Systém je universální a je koncipován tak, aby umožňoval z jednoho centra řídit několik na sobě nezávislých 
oblastí. Systém kapacitně pokryje potřeby libovolného rajónního dispečinku.  

Je autonomní nebo připojitelný k vyššímu řídícímu systému jako subsystém prostřednictvím běžných 
komunikačních protokolů, standardně jsou k dispozici komunikační protokoly umožňující napojení na 
nadřazené řídicí systémy MIKRODISPEČINK a TELEGYR. 

Nasazení se v poslední době zaměřuje právě na napojení na vyšší nadřazené systémy – RIS, TELEGYR, 
MIKRODISPEČINK, SAT, REPAS. K dispozici je řada potřebných komunikačních protokolů. Úkolem systému 
je kromě propojení jednotlivých DOS s nadřazeným systémem, hlídat funkčnost jednotlivých DOS 
pravidelným ohledáním, synchronizace času, dálkové parametrizace atd.  
 

 

Dodávka systému 
Dodávka systému dálkového ovládání 

Naše firma zajišťuje veškeré činnosti související s komplexní dodávkou systému dálkového ovládaní: 
• projekt stavby dálkově ovládaných vypínačů, odpínačů a trafostanic, 
• projekt rozšíření radiokomunikace o dálkově ovládané stanice včetně měření úrovně radiového 

signálu, 
• dodávku vypínačů GVR, OSM a 3AD včetně příslušenství, 
• dodávku odpínačů Fla 15/60 a Flc včetně příslušenství, 
• dodávku technologie trafostanic, 
• dodávku skříní dálkového ovládání, 
• dodávku vybavení dispečinku včetně řídícího software, 
• veškeré montážní práce, 
• oživení a předání do provozu celého systému dálkového ovládání, 
• propojení na vyšší řídicí systémy. 

Na přání lze dodat buď kompletní systém, nebo pouze vybrané části. 
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Dálkově ovládané odpínače – měření proudu a napětí 
Standardně dodávané odpínače řad Fla 15/60 nebo Flc je možno vybavit měřením proudu a napětí v jedné nebo 
ve všech fázích. 

Pro měření proudu jsou standardně využity proudové snímače CSO firmy KPB Intra, s.r.o. 

Typ CSO 25 CSO 38 
Nejvyšší napětí soustavy  24/25 kV 36/38.5 kV 
Zkušební napětí střídavé  50 kV 70/80 kV 
Zkušební napětí impulsní  125 kV 170/180 kV 
Jmenovitý primární proud, In  100 - 400 A 100 - 400 A 
Jmenovitý sekundární proud  1 nebo 5 A 1 A 
Jmenovitý krátkodobý proud, Ik  16 kA 12.5 kA 
Jmenovitý dynamický proud, Ip  40 kA 31.5 kA 
Třída přesnosti - měření  2 % 2 % 
Nadproudové číslo - měření  > 5 >5 
Jmenovitá zátěž  2 VA 2 VA 
Jmenovitý kmitočet  50 Hz 50 Hz 

 
Pro měření napětí jsou standardně využity napěťové snímače VSO firmy KPB Intra, s.r.o. 

Typ VSO 25 VSO 38 
Nejvyšší napětí soustavy  24/25 kV 36/38.5 kV 
Zkušební napětí střídavé  50 kV 70/80 kV 
Zkušební napětí impulsní  125 kV 170/180 kV 
Jmenovité primární napětí  22/√3 kV 35/√3 kV 
Jmenovité sekundární napětí  0-230 V (130 V 

±15% pro 1MΩ) 
0-140 V (110 V 
±15% pro 1MΩ) 

Snímací kapacita C1  50 až 60 pF 50 pF 
Kapacita stín. vývodu na metr délky C2  202 pF/m 280 pF/m 
Jmenovitý kmitočet  50 Hz 50 Hz 

 

Příklad aplikace měření proudu a napětí a signálních kontaktů – odpínače do vedení typu GB R N 

 
 
Příklad aplikace měření proudu a napětí a signálních kontaktů – odpínače pod vedení typu GB N 
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Příklad aplikace měření proudu a napětí – konzola pro svislé odpínače typu GB S N na JB 

 
 
Příklad aplikace měření proudu a napětí – konzola pro svislé odpínače typu GB S N na PS 

 
 
Příklad aplikace měření proudu a napětí – odpínače pro vertikální uspořádání vodičů typu N E na PS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.  DRIBO 08/2017 


