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SYNDIS system nadzoru, doradztwa i sterowania
- SCADA/NMS w dyspozycjach sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
- GIS, system informacyjny na podkładach geograficznych
- obliczenia sieciowe, zarządzanie i prace planowe, obsługa awarii
i zgłoszeń
Moduły DMS/EMS dla działania biznesowego i ekonomiki: obliczanie
czasu niezasilania odbiorców, planowanie operacyjne, gospodarka
zasobami, planowanie kosztów i analiza inwestycji, prognozowanie
potrzeb
SYNDIS ENERGIA dla działalności komercyjnej i gospodarki energią:
zdalny odczyt liczników, bilansowanie, WIRE, optymalizacja
i gospodarka zasobami energii, zarządzanie portfelami kontraktów,
rozliczanie i fakturowanie
SYNDIS SO-5 system automatyki stacji
- lokalne stanowisko HMI: obsługa sterowników polowych,
pomiary, sygnalizacje i alarmy, automatyka i blokady, sterowanie lokalne i zdalne, obsługa zabezpieczeń, redundancja sieci
komunikacyjnych i urządzeń
- integracja urządzeń IED
- powiadomienia SMS
- serwer WWW
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Urządzenia stacyjne
- SO-50 terminal dyspozytorski
- SO-5S serwer procesu czasu rzeczywistego
- SO-51 sterownik stacyjny
- SO-52v11 sterownik polowy
- SO-5403 przetwornik pomiarowy
- SO-5431 synchronizator
- SO-55 sterownik komunikacyjny / koncentrator zabezpieczeń
- SO-55TS sterownik tablicy synoptycznej
- SO-56
- SO-57
- SO-58 sterownik obiektowy dla radiowej sieci pomiarów i sterowań
- SO-52SC moduł centralnej sygnalizacji
- KMT/KMR urządzenia do nadzoru i sterowania dla stacji RTV
- ARST-01 regulator napięcia stacji transformatorowej
Rejestratory i analizatory
- SO-52R mikroprocesorowy rejestrator zakłóceń sieciowych
- analizator protokołów z modułem sprzętowym PTR-xxx
- AMS urządzenia rejestrujące dla systemów bilansowania i rozliczania energii
- ADAT rejestratory rozmów telefonicznych
Urządzenia dodatkowe
- telemechanika
- konwertery i separatory sygnałów transmisyjnych
- urządzenia do systemów "inteligentny budynek"
- multipleksery, urządzenia transmisji i separatory danych
- układy pomiarowe, kontrolne i wizualizacji danych
- listwy sygnałowe, magistrale i układy zabezpieczające, zasilacze

SYNDIS system nadzoru, doradztwa i sterowania
System Nadzoru Doradztwa i Sterowania SYNDIS stanowi nowoczesne narzędzie do budowy systemów
automatyki i sterowania: stacji elektroenergetycznych lub różnorodnych procesów technologicznych.
Oprogramowanie SYNDIS-RV wchodzące w skład systemu jest zaawansowanym pełno graficznym
programem typu SCADA, zaprojektowanym w rozproszonej architekturze typu klient-serwer. Posiada
wbudowane mechanizmy akwizycji danych, ich graficznej prezentacji za pośrednictwem monitorów,
ścian graficznych, tablic synoptycznych oraz archiwizacji w oparciu o serwery baz danych ORACLE.
Posiada m.in. mechanizmy dynamicznego kolorowania obiektów oraz zaawansowane narzędzia do
adaptacji i filtracji dziennika zdarzeń i list alarmowych. System może współpracować z różnymi
urządzeniami rożnych producentów i poprzez zastosowane urządzenia spinać informacje w jeden
standardowy otwarty protokół. Umożliwia to jego swobodną rozbudowę i współdziałanie z innymi
systemami zainstalowanymi na obiekcie.

SO-5xxx urządzenia stacyjne
System SO-5xxx jest uniwersalnym modułowym systemem sterowników na potrzeby dowolnych
systemów automatyki, sterowania i pomiarów. W oparciu o jego elementy możliwe jest stworzenie m.in.
wirtualnego RTU (Remote Terminal Unit), będącego elementem kompleksowego systemu nadzoru oraz
sterowania stacji i sieci energetycznych. Oferta obejmuje szeroką gamę sterowników różniących się
typem i ilością wejść lub wyjść oraz realizowanymi funkcjami w systemie. Konstrukcja sterowników
została oparta o modułowy system pakietów serii MS. Obejmuje on zarówno pakiety procesorowe,
pakiety wejść i wyjść binarnych oraz wejść i wyjść analogowych oraz pakiety do transmisji szeregowej,
posiadające różnorodne interfejsy komunikacyjne. System SO-5 skonstruowany został specjalnie do
pracy na stacjach elektroenergetycznych w warunkach dużych zakłóceń elektromagnetycznych oraz
w trudnych warunkach atmosferycznych.

SO-55 sterowniki komunikacyjne / koncentratory zabezpieczeń
Koncentratory współpracują z zabezpieczeniami cyfrowymi w rozdzielniach wysokich, średnich
i niskich napięć. Umożliwiają połączenie zabezpieczeń cyfrowych z systemami SCADA i EMS oraz
jednoczesną współprace w różnych protokołach z wieloma systemami dyspozytorskimi, np. KDM, ODM,
ZDM, RDR. Koncentrator obsługuje wiele typów zabezpieczeń cyfrowych, różnych producentów, np.
produkcji ABB, AEG, ALSTOM, ITR, JM-TRONIK, POLON, ZEG-Tychy, SIEMENS, Schneider, używających
różne protokoły transmisji, np.. DNP3.0, SPA, IEC-870, LON. Istnieje również możliwość współpracy
z innymi urządzeniami cyfrowymi typu IED, np. regulatorami napięcia, zasilaczami buforowymi,
koncentratorami zabezpieczeń różnych firm, przetwo-rnikami, itp.

Przetworniki pomiarowe
Przetwornik pomiarowy SO-5403 jest przeznaczony do monitorowania parametrów sieci w stacjach
elektroenergetycznych: elektrowni, elektrociepłowni, PSE, spółek dystrybucyjnych i energetyki
przemysłowej. Urządzenie umożliwia pomiar parametrów sieci elektro-energetycznych, m.in.: pomiar
trzech prądów i napięć fazowych, napięcia dodatkowego U0, częstotliwości, napięć międzyfazowych,
kąta przesunięcia fazowego, mocy i energii czynnej, biernej, pozornej pobieranej i oddawanej oraz
mocy szczytowej. Do prezentacji pomiarów z przetworników oferujemy graficzne lub znakowe
terminale odczytowe serii Tx.
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Telemechanika radiowa
Telemechanika radiowa służy do zdalnego nadzoru urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych
w sieci energetycznej, których nadzorowanie za pomocą telemechaniki przewodowej jest nieekonomiczne. Dzięki transmisji radiowej możliwa jest budowa rozległych, bezprzewodowych sieci pomiarowo
kontrolnych. Produkowane urządzenia pozwalają na tworzenie różnorodnych struktur sieciowych,
połączonych bezpośrednio ze stacją bazową lub z retransmisją lokalną przewodową lub bezprzewodową. Sterowniki współpracując z sygnalizatorami przepływu prądów zwarciowych mogą tworzyć system
automatycznej lokalizacji zwarć. Łączność odbywać się może z wykorzystaniem łączności trunkingowej
w systemie DIGICOM 7, łączności radiowej w kanale otwartym (sterownik SO-5801) oraz sieci telefonii
komórkowej GSM/GPRS.

SYNDIS-ENERGIA system bilansowania mediów energetycznych
SYNDIS-ENERGIA służy do analiz produkcji, zużycia, prognozowania oraz rozliczeń mediów energetycznych. System zrealizowany jest w oparciu o najnowsze technologie z zakresu urządzeń pomiarowych
oraz przesyłu danych, m.in. Intranetu i Internetu. Przeznaczony jest do pracy w zakładach przemysłowych, spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach, elektrociepłowniach oraz w zakładach ciepłowniczych, zakładach wodociągowych i innych jednostkach związanych z gospodarką mediami energetycznymi. SYNDIS-ENERGIA współpracuje z oprogramowaniem do obsługi rynku energii WIRE,
systemami SCADA i systemami finansowo-księgowymi.

AMS-xxx rejestratory energii
Rejestratory serii AMS zbierają w czasie rzeczywistym danych niezbędnych do nadzorowania gospodarki mocą i energią elektryczną. AMS-y rejestrują dane z maksymalnie 128 wyjść impulsowych liczników
energii elektrycznej lub innych urządzeń pomiarowych. Rejestrator w wersji z modułem wejść
cyfrowych może bezpośrednio odczytywać i gromadzić dane z elektronicznych liczników energii,
wyposażonych w łącze do transmisji danych. AMS posiada również możliwość realizacji funkcji
sygnalizacji i sterowania, np.: sygnalizacja przekroczenia zamówionych wartości mocy i energii,
sterowanie bateriami kondensatorów kompensujących moc bierną indukcyjną. Rejestrator AMS może
być wyposażony w dwa do sześciu kanałów retransmisji danych, umożliwiających jednoczesną, zdalną
łączność z rejestratorem poprzez łączą przewodowe, modem lub sieć komputerową.

Elektroniczne liczniki energii elektrycznej
Liczniki MARK-V tworzą rodzinę nowoczesnych czterokwadrantowych liczników energii elektrycznej,
klasy 0.2, przeznaczonych do zastosowań we wszystkich układach pomiarowych, w których wymagana
jest wysoka dokładność pomiaru. Wyposażone są dodatkowo w funkcje pomiaru i rejestracji jakości
energii. Zaawansowane funkcje pomiarowe licznika MARK-V znajdują zastosowanie w punktach
wymiany pomiędzy spółkami dystrybucyjnymi oraz w układach pomiarowych dostarczających danych
na potrzeby Rynku Energii. Licznik znajduje również zastosowanie w układach pomiarowych
zainstalowanych w elektrowniach, elektrocie-płowniach i u wielkich odbiorców energii elektrycznej.
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Synchronizatory
Synchronizator jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania i kontroli procesu łączenia dwóch linii
energetycznych. Parametrami podlegającymi kontroli są:
, wartość napięć U1 i U2 w obu liniach
, różnica napięć między liniami
, różnica faz napięć
, różnica częstotliwości
Na podstawie tych parametrów urządzenie podaje sygnał gotowości do połączenia obu linii.
W zależności od stanu linii można wyróżnić następujące typy łączenia: łączenie nieenergetyczne
(beznapięciowe), łączenie linii pracujących w jednym systemie energetycznym, łączenie linii pracujących w dwóch niezależnych fragmentach sieci energetycznej.

Konwertery, separatory, multipleksery sygnałów transmisyjnych
Oferta firmy obejmuje szeroką gamę urządzeń do cyfrowej transmisji danych po łączach przewodowych
i światłowodowych. Oferujemy konwertery i separatory sygnałów w różnych konfiguracjach sprzętowych: RS-232, RS-485, pętla prądowa itd.. Urządzenia światłowodowe obejmują: multipleksery,
starcouplery oraz inteligentne powielacze transmisji serii MKT i STC. Produkowane układy transmisji
światłowodowej umożliwiają realizację wielu konfiguracji połączeń urządzeń pomiarowych, sterowniczych lub telekomunikacyjnych. Współpracują one ze światłowodami jedno i wielomodowymi,
plastikowymi oraz szklanymi.

ADAT-xxx rejestratory rozmów
Rejestrator rozmów telefonicznych jest nowoczesnym narzędziem, pozwalającym na zastąpienie
typowego wielokanałowego magnetofonu rejestracją wykorzystującą techniczne możliwości systemów
komputerowych. Charakteryzuje się możliwością zapisu i archiwizacji dużej ilości rozmów. Wyróżnia
się łatwością ich przeglądania z dowolnego komputera za pośrednictwem sieci komputerowej lub
poprzez łącza modemowe. Rejestrator pozwala na podłączenie i nagrywanie rozmów z takich urządzeń,
jak telefony analogowe i ISDN, urządzenia łączności radiowej, mikrofony, itp.

Nasza oferta jest ciągle rozszerzana i uzupełniana. Kreując nowoczesne rozwiązania i technologie nie
pomijamy opinii użytkowników. Integracja Europejska i procesy globalizacji pozwoliły rozszerzyć
obszar naszego działania i zwiększyć liczbę naszych odbiorców.
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