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APÈNDIX A:
PFC1

L’avantprojecte (PFC1) no s’ha inclòs en aquest annex, ja que correspon
integrament als primers quatre capítols de la memòria del projecte.
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APÈNDIX B:
PRESSUPOST

A continuació es mostra el pressupos per al desenvolupament d’aquest projecte a
data de 12/1/2011.
PRESSUPOST DEL PROJECTE (Ampliació)
Hardware
Unitats
Preu
Unitari
ACE 949-2
2
103,00 €
ACE850TP
2
561,00 €
ECI850
1
354,00 €
Cables Ethernet
9
20,00 €
Total hardware
Programació
Hores
Preu hora
Disseny
90
35,00 €
Total disseny
Subtotal
18% IVA
TOTAL
Aquest pressupost té una validesa de tres mesos.
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Total
206,00 €
1.122,00 €
354,00 €
180,00 €
1.862,00 €
Total
3.150,00 €
3.150,00 €
5.012,00 €
801,92 €
5.813,92 €
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APÈNDIX C:
PLÀNOLS
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APÈNDIX D:
PROGRAMACIÓ DEL
LABORATORI
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(*ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 400V*)
TOP
%M0

%Q1.0

(*CONTROL MANUAL ANELL *)
TOP+1
%M1

%M51

%Q1.1

%M2

%M51

%Q1.2

%M3

%M51

%Q1.3

%M4

%M51

%Q1.4

%M5

%M51

%Q1.5

%M6

%M51

%Q1.6

%M7

%M51

%Q1.7

(*CONTROL MANUAL DE L'ANELL (CONTINUACIÓ)*)
TOP+2
%M8

%M51

%Q1.8

(*RESTRICCIONS*)
TOP+3
%M9

%M10

%M11

%M18

%M9

%M10

%M11

%M19

%M9

%M10

%M11

%M20

%M12

%M13

%M14

%M21

%M12

%M13

%M14

%M22

%M12

%M13

%M14

%M23

(*RESTRICCIONS*)
TOP+4
%M15

%M16

%M17

%M24

%M15

%M16

%M17

%M25

%M15

%M16

%M17

%M26

Carpeta: 1

MAST - Projecte

Fecha: 10/1/11

(*CÀRREGA 1 *)
TOP+5
%M18

%Q1.9

%M19

%M20

%M19

%Q1.10

%M20

%M20

%Q2.12

(*CÀRREGA 2*)
TOP+6
%M21

%M80

%Q1.15

%M80

%Q1.13

%M80

%Q1.14

%M22

%M23

%M23

%M22

%M23

(*CÀRREGA 3*)
TOP+7
%M24

%Q2.0

%M25

%M26

%M25

%Q2.1

%M26

%M26

Carpeta: 2

%Q2.2

MAST - Projecte
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(*REARMAMENT NS1.1*)
TOP+8
%M27

%M27

%Q2.3

%Q2.7

%M82

%M82

(*REARMAMENT NS1.1.1*)
TOP+9
%M28

%M28

%Q2.4

%Q2.8

%I3.4

%I3.5

%M81

%M81

(*REARMAMENT NS1.1.2*)
TOP+10
%M29

%M29

%Q2.5

%Q2.9

%I3.10

%I3.9

%M80

%M80

(*REARMAMENT NS1.1.3*)
TOP+11
%M30

%M30

%Q2.6

%Q2.10

%I3.6

%I3.7

%M83

%M83

(*DESACTIVAR NS1.1*)
TOP+12
%M31

%Q2.7

(*DESACTIVAR NS1.1.1*)
TOP+13
%M32

%Q2.8

(*DESACTIVAR NS1.1.2*)
TOP+14
%M33

Carpeta: 3

%Q2.9
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(*DESACTIVAR NS1.1.3*)
TOP+15
%M34

%Q2.10

(*SEGURETAT DE L'ANELL *)
TOP+16
%M1

%M2

%M3

%M4

%M5

%M6

%M7

%M8

%M51

(*SENYALITZACIÓ SE1.1.1*)
TOP+17
%I3.4

%Q2.4

%M93

%Q2.4

%M94

%M93

%I3.5

%M94

%M93

%M94

%M95

(*SEÑALITZACIÓ SE1.1.2*)
TOP+18
%I3.9

%Q2.5

%M90

%Q2.5

%M91

%M90

%I3.10

%M91

%M91

%M90

%M92

(*SENYALITZACIÓ SE1.1.3*)
TOP+19
%I3.6

%Q2.6

%M96

%Q2.6

%M97

%M96

%I3.7

%M97

%M96

Carpeta: 4

%M97

%M98

MAST - Projecte

Fecha: 10/1/11
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APÈNDIX E:
MANUALS D’USUARI
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Manual 1:
Laboratori remot de
proteccions elèctriques.
Instrumentació.
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Introducció
Cada cop més, els models d’educació busquen una major participació dels estudiants en
l’elaboració del procés d’aprenentatge, amb el fi de donar una solució a les seves
necessitats personals, podent oferir horaris flexibles.
El ús dels laboratoris remots presenta molts avantatges per l’educació. Per exemple
segmentar l’aprenentatge en el material que incorpora, la possibilitat de fer diferents
pràctiques amb diferent dificultat i poder compensar els desavantatges físics d’un
laboratori gràcies a la utilització remota d’aquest.
Un laboratori remot es pot definir com un usuari amb un ordinador en un lloc allunyat
que controla remotament un experiment en una localització específica.

Objectiu
L’objectiu d’aquesta manual és conèixer els diferents dispositius que integra un
laboratori remot de proteccions elèctriques de mitjana tensió.
Un cop finalitzada la pràctica l’alumna haurà de ser capaç d’identificar els dispositius,
les diferents connexions que integra així com saber la utilitat d’aquest.

Descripció del manual
En aquesta manual s’explicaran els dispositius més importants que integra el laboratori
remot. Es farà una amplia explicació del connexionat i funcionament de l’autòmat, el
relé de protecció i interruptor automàtic. També s’explicarà el perquè del disseny de
l’anell i les diferents càrregues.
Autòmat programable TSX
S’entén per autòmat programable o PLC (Programmable Logic Controller) qualsevol
màquina electrònica dissenyada per controlar en temps real i en un medi industrial
processos industrials. Per introduir, veure i modificar el programari de control del
procés o de la màquina a controlar s’utilitzen diversos llenguatges de programació com
ara LD (Ladder Diagram, utiliza una represntació gràfica que recorda un esquema
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elèctrica), SFC (Sequential Function Chart o GRAFCET gràfic de control d’etapes i
transicions) o textuals com STL (inSTructions List)
El laboratori remot de proteccions elèctriques incorpora un autòmat programable de la
marca Schneider Electric, concretament el model TSX Micro 1722 V3.0. S’han integrat
dos mòduls addicionals per poder-hi connectar les entrades i sortides dels diferents
dispositius del laboratori.
L’autòmat anirà alimentat amb un tensió de 230 V, aquest disposa d’una sortida de 24 V
de tensió per les diferents targetes d’entrades i sortides, tot i que per seguretat es
connectaran a partir d’una font de tensió de 24 V. En cas d’avaria suposaria un elevat
preu canviar la sortida de 24 V de l’autòmat a diferència de canviar una font individual
de 24 V.
El mòdul d’entrades digitals tot o res que es farà servir serà el model DMZ 28DTK de la
casa Schneider Electric, aquest dispositiu incorpora 16 entrades i 16 sortides, per dur a
terme les connexions, s’incorporarà un mòdul ABE 7 interconnectat amb la targeta a
partir d’una connexió LonWorks.
El mòdul de sortides digitals tot o res serà el model DSZ 32T2 de la casa Schneider
Electric, les connexions es duran a terme directament sobre el mòdul, aquesta incorpora
32 sortides de les quals se’n utilitzaran 20.

Relé de protecció SEPAM
La funció d’aquest tipus de relés de protecció és monitoritzar en temps real l’estat de la
xarxa. Permet mesurar nivells de tensió i corrent, freqüència i potències absorbides per
les càrregues.
Aquest tipus de dispositius es podria dir que fan la funció de comparador, comparen el
tipus de senyal configurada amb el senyal que rep de xarxa, en cas que els valors no
concordin amb el tipus de senyal predefinida dona un senyal al interruptor automàtic
extern perquè interrompi la circulació del corrent.
Són totalment programables i adaptables a les necessitats de cada instal·lació. Dins de la
família SEPAM existeixen diferents elements segons el seu preu i les prestacions que
ofereixen.
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Per fer el present projecte s’han utilitzat quatre SEPAM de la sèrie 40 degut a que l’aula
Schneider disposava d’aquests. Aquest tipus de dispositius es poden configurar amb el
software STF 2826 a partir d’una connexió sèrie d’ordinador que incorporen a la part
frontal. Alguns models incorporen pantalla, la configuració també es pot dur a terme a
partir d’aquesta tot i que resulta molt més lent i laboriós, ja que la interfície gràfica és
simple.
Els SEPAMs no actuen directament sobre el circuit de potència, degut a que els nivells
de corrents i tensió que es fan servir en mitja tensió faria malbé el mecanisme del propi
relé, la connexió es realitza a partir de transformadors de corrent i tensió. Disposa de
sortides lògiques per dur a terme l’ordre de tall. Les sortides lògiques són les següents:
• O 1 : Ordre de tall.
• O 2 : Enclavament de rearmament.
• O 3 : Sortida auxiliar per indicar l’ordre de tall.
• O 4 : Sortida auxiliar per indicar l’estat del relé ("watchdog")
Sèrie 40
La sèrie 40 incorpora un gran ventall de tipus de detecció de faltes així com també
l’opció de prendre variabilitat de mesures. Són els dispositius que s’utilitzaran per al
present projecte, concretament el model és el S40, la gamma més baixa de la sèrie;
destinada a subestacions.
A continuació s’explicaran els diferents tipus de proteccions que pot realitzar i el tipus
de mesures que pot dur a terme. Les proteccions que pot dur a terme són les següents:
• Màxima intensitat de fase 50/51.
• Màxima corrent de terra 50N/51N.
• Màxima component inversa 46.
• Error del disjuntor 50BF.
• Màxima tensió 59.
• Mínima tensió 27/27S.
• Màxim de tensió residual 59N.
• Màxim de tensió inversa 47.
• Màxima freqüència 81H.
• Mínima freqüència 81L.
Els tipus de mesures que pot realitzar són les següents:
• Intensitat de fase I 1 , I 2 , I 3 i intensitat residual I 0 .
• Índex de desequilibri i corrent inversa I i .
• Osciloperturbografía.
• Corrent mitja I 1 , I 2 , I 3 ; Maxímetre de corrent I M1 , I M2 , I M3 .
• Tensió U 21 , U 32 , U 13 , V 1 , V 2 , V 3 ; Tensió residual V 0 .
• Tensió inversa/directa V i , i V d .
• Freqüència.
• Potencia activa, reactiva i aparent P, Q i S.
• Energia activa i reactiva calculada.
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Interruptor automàtic NS
Aquest tipus de dispositiu serveix per tallar el circuit en cas de falta a la xarxa. L’ordre
de tall es donada pel relé de protecció podent així protegir càrregues en un ampli rang
de valors de corrent.
Una de les avantatges d’aquest aparells es que permeten el rearmament remot
mitjançant senyals elèctrics, aquest fet és molt important per el laboratori, ja que, tot el
control d’aquest s’ha de poder controlar de manera remota, sense que hi hagi ningú
presencialment per tornar a rearmar les diferents proteccions.
En cas que succeís algun problema per l’actuació de manera remota o fos necessari
actuar presencialment també incorporen una placa de rearmament manual, dos
interruptors, juntament amb un mecanisme que informa de l’estat de la càrrega de la
molla (Carregada - Descarregada) i un altre que indica l’estat del interruptor (ON-OFF).
En el present projecte es disposarà de quatre dispositius NS100N, tres per protegir les
càrregues i un per a la protecció de l’anell, el seu funcionament anirà controlat per el
relé de protecció que donarà l’ordre de tall en cas que es produeixi un determinat
defecte.
Les característiques principals d’aquest tipus de dispositius són les següents:
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Situació dels diferents elements al laboratori
Alimentació del laboratori

Proteccions, autòmat i contactor principal

Anell
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Protecció anell i càrrega 1

Protecció càrrega 2 i 3

Càrregues
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Connexionat dels dispositius del laboratori
Esquema principal

Equips de control d’entrada
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Anell

Control de faltes
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Càrregues de línea

Alimentació de control
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Alimentació equips SEPAM

Alimentació equips NS
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Alimentació autòmat

Entrades autòmat
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Sortides autòmat
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Tall i rearmament
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Manual 2:
Laboratori remot de proteccions
elèctriques.
Automatització
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Introducció
L’automatització industrial consisteix en l’ús de sistemes o elements computeritzats per
controlar màquines y/o processos industrials substituint operadors humans.
Com a disciplina de l’enginyeria aquesta inclou tant instrumentació industrials, sistemes
de control i supervisió, sistema de transmissió i recol·lecció de dades i aplicacions de
software en temps real.
Les operacions i moviments dels sistemes automàtics suposen una despesa energètica
que ha de ser aportada per un medi extern, es denomina font de potència.

Objectiu
L’objectiu d’aquest manual és conèixer com està automatitzat el laboratori remot de
proteccions elèctriques de mitjana tensió que es troba a l’aula Schneider de l’Escola
Industrial.
Un cop finalitzada la pràctica l’alumna haurà de ser capaç de poder automatitzar de nou
el laboratori i controlar-lo.

Descripció del manual
En aquesta pràctica s’explicarà pas a pas com s’ha automatitzat el laboratori remot de
proteccions elèctriques, també s’inclourà un esquema dels passos que s’han de realitzar
per realitzar un defecte.
Programació amb Pl7
Per la programació del laboratori s’ha utilitzat el programa PL7 Pro V4.4, s’han dut a
terme els passos mostrats continuació.
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Primerament s’ha de seleccionar el tipus d’autòmat que es treballarà. En el nostre cas és
el TSX Micro 3722 V6.0. Es designarà també si es vol utilitzar GRAFCET o no, en el
nostre cas no s’utilitzarà.

A continuació es configuraran els mòduls d’entrades i sortides, en el nostre cas
disposem d’un mòdul de sortides digitals tot o res DSZ 32T2 i d’un mòdul d’entrades i
sortides digitals tot o res DMZ 28DTK, situats a la casella 1-3 i 3-4 respectivament.
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L’automatització és realitzarà a partir del llenguatge LADDER. Primerament s’ha de
crear una nova secció i a continuació definir el nom del projecte i el tipus de llenguatge
utilitzat. En el nostre cas com a nom s’ha definit PFC i com a llenguatge LD.
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Per crear la pantalla d’explotació s’ha d’obrir la pestanya on diu ’pantalla de
explotación’ i a continuació amb el botó dret del ratolí seleccionar ’Crear’.
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Programació amb el STF 2841
A continuació s’explicarà com crear un programa amb el software SFT 281 de la
companyia Schneider Electric. Aquest software permet configurar els relés de protecció
SEPAM. Primerament s’ha d’inicialitzar el programa amb el logotip següent:

En cas que la configuració es porti a terme mitjançant la connexió sèrie del dispositiu es
seleccionarà el requadre marcat de color vermell, si la configuració es realitza
mitjançant MODBUS es seleccionarà el requadre marcat de color blau, si no es disposa
de connexió mentre es configura el relé de protecció es seleccionarà el requadre verd.

Un cop seleccionada la opció de connexió es triarà el model del que es disposa, en el cas
del laboratori el model utilitzat és: "Subestación S40" per els quatre relés de protecció.
Finalment ja es podrà començar a configurar el relé de protecció segons les preferències
establertes. Es recomanable utilitzar els botons marcats de color blau i color vermell de
la figura següent, que portaran al programador endavant i endarrere respectivament, per
les diferents finestres de configuració del relé de protecció.
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Automatització del laboratori
L’automatització del laboratori controlarà:
- Alimentació principal
- Anell
- Planta de defectes
o Elements de protecció
o Càrregues
L’activació del laboratori es programarà a partir d’una %M, variable interna del propi
programa. Aquesta anirà controlada a partir del botó K1 que es troba a la pantalla
d’explotació. Actuarà com aturada d’emergència del sistema si fos necessari:

Per motius de seguretat l’anell no es pot tancar ja que es podria dur a terme un
curtcircuit, en cas que es tanquessin tots els contactors de l’anell la variable %M51
s’activaria i no deixaria tancar físicament l’últim contactor. El control de les variables
de l’anell es dur a terme a partir e la pantalla d’explotació.

A part de les restriccions que incorpora l’anell també s’han aplicat restriccions de
defectes, per a cada càrrega única i exclusivament es pot produir un sol defecte al
mateix temps.

A continuació es mostra la programació de la càrrega 1, les càrregues 2 i 3 estan
programades d’igual forma amb diferents variables. A cada càrrega es pot simular una
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corrent nominal, una sobretensió o un curtcircuit. Els defectes es duen a terme a partir
de bombetes de 60 W, tres bombetes provoquen una tensió nominal, sis una sobretensió
i nou un curtcircuit.

A causa que amb el laboratori s’interactua de manera remota un cop s’ha produït un
defecte i l’interruptor automàtic ha tallat el circuit s’ha de rearmar. A la figura següent
es comprova tan el rearmament com les entrades lluminoses que es mostraran a la
pantalla d’explotació.

Per dur a terme proves o per motius de seguretat el laboratori dona la possibilitat de
desactivar els interruptors automàtics manualment de manera remota per dur a terme
aquesta funció s’ha aplicat el següent algoritme:
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Finalment s’ha dut a terme la senyalització de l’estat dels relés de protecció que
mostrarà la pantalla d’explotació, les tres variables de sortida són l’estat nominal, l’estat
de sobrecàrrega i l’estat de curtcircuit.

Taula de variables
Variables Funció
%M0
%M1
%M2
%M3
%M4
%M5
%M6
%M7
%M8
%M9
%M10
%M11
%M12
%M13
%M14
%M15
%M16
%M17
%M18
%M19
%M20
%M21
%M22
%M23
%M24
%M25
%M26
%M27
%M28

Memòria que controla el contactor K1 situat a l’alimentació de 400 V.
Memòria que controla el contactor K2 situat a l’anell.
Memòria que controla el contactor K3 situat a l’anell.
Memòria que controla el contactor K4 situat a l’anell.
Memòria que controla el contactor K5 situat a l’anell.
Memòria que controla el contactor K6 situat a l’anell.
Memòria que controla el contactor K7 situat a l’anell.
Memòria que controla el contactor K8 situat a l’anell.
Memòria que controla el contactor K9 situat a l’anell.
Memòria que provoca una tensió nominal a la càrrega 1.
Memòria que provoca una sobrecàrrega a la càrrega 1.
Memòria que provoca un curtcircuit a la càrrega 1.
Memòria que provoca una tensió nominal a la càrrega 2.
Memòria que provoca una sobrecàrrega a la càrrega 2.
Memòria que provoca un curtcircuit a la càrrega 2.
Memòria que provoca una tensió nominal a la càrrega 3.
Memòria que provoca una sobrecàrrega a la càrrega 3.
Memòria que provoca un curtcircuit a la càrrega 3.
Memòria que actua com a restricció d’activació de carrega nominal, sobrecàrrega o curtcircuit.
Memòria que actua com a restricció d’activació de carrega nominal, sobrecàrrega o curtcircuit.
Memòria que actua com a restricció d’activació de carrega nominal, sobrecàrrega o curtcircuit.
Memòria que actua com a restricció d’activació de carrega nominal, sobrecàrrega o curtcircuit.
Memòria que actua com a restricció d’activació de carrega nominal, sobrecàrrega o curtcircuit.
Memòria que actua com a restricció d’activació de carrega nominal, sobrecàrrega o curtcircuit.
Memòria que actua com a restricció d’activació de carrega nominal, sobrecàrrega o curtcircuit.
Memòria que actua com a restricció d’activació de carrega nominal, sobrecàrrega o curtcircuit.
Memòria que actua com a restricció d’activació de carrega nominal, sobrecàrrega o curtcircuit.
Memòria que dur a terme el rearmaent del NS1.1.
Memòria que dur a terme el rearmaent del NS1.1.1.
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%M29
%M30
%M31
%M32
%M33
%M34
%M35
%M36
%M37
%M38
%M39
%M40
%M41
%M42
%M43
%M44
%M45
%M46
%M47
%M48
%M49
%M50
%Q1.0
%Q1.1
%Q1.2
%Q1.3
%Q1.4
%Q1.5
%Q1.6
%Q1.7
%Q1.8
%Q1.9
%Q1.10
%Q1.11
%Q1.12
%Q1.13
%Q1.14
%Q2.0
%Q2.1
%Q2.2
%Q2.3
%Q2.4
%Q2.5
%Q2.6
%Q2.7
%Q2.8
%Q2.9
%Q2.10
%I3.4

Memòria que dur a terme el rearmaent del NS1.1.2.
Memòria que dur a terme el rearmaent del NS1.1.3.
Memòria que dur a terme la desactivació del NS1.1.
Memòria que dur a terme la desactivació del NS1.1.1.
Memòria que dur a terme la desactivació del NS1.1.2.
Memòria que dur a terme la desactivació del NS1.1.3.
Memòria indicadora d’estat del NS1.1.
Memòria indicadora d’estat del NS1.1.1.
Memòria indicadora d’estat del NS1.1.2.
Memòria indicadora d’estat del NS1.1.3.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.1.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.1.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.1.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.2.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.2.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.2.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.3.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.3.
Memòria indicadora d’estat del SE1.1.3.
Sortida que activa el contactor K1.
Sortida que activa el contactor K2.
Sortida que activa el contactor K3.
Sortida que activa el contactor K4.
Sortida que activa el contactor K5.
Sortida que activa el contactor K6.
Sortida que activa el contactor K7.
Sortida que activa el contactor K8.
Sortida que activa el contactor K9.
Sortida que activa el contactor carrega 1 nominal K10.
Sortida que activa el contactor carrega 1 sobrecàrrega K11.
Sortida que activa el contactor carrega 1 curtcircuit K12.
Sortida que activa el contactor carrega 2 nominal K13.
Sortida que activa el contactor carrega 2 sobrecàrrega K14.
Sortida que activa el contactor carrega 2 curtcircuit K15.
Sortida que activa el contactor carrega 3 nominal K16.
Sortida que activa el contactor carrega 3 sobrecàrrega K17.
Sortida que activa el contactor carrega 3 curtcircuit K18.
Sortida que activa el contactor de rearmament del NS1.1.
Sortida que activa el contactor de rearmament del NS1.1.1.
Sortida que activa el contactor de rearmament del NS1.1.2.
Sortida que activa el contactor de rearmament del NS1.1.3.
Sortida que activa el contactor de desactivació del NS1.1.
Sortida que activa el contactor de desactivació del NS1.1.1.
Sortida que activa el contactor de desactivació del NS1.1.2.
Sortida que activa el contactor de desactivació del NS1.1.3.
Entrada indicadora d’estat nominal del SE1.1
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%I3.5
%I3.6
%I3.7
%I3.8
%I3.9
%I3.10
%I3.11
%I3.12
%I3.13
%I3.14
%I3.15

Entrada indicadora d’estat
Entrada indicadora d’estat
Entrada indicadora d’estat
Entrada indicadora d’estat
Entrada indicadora d’estat
Entrada indicadora d’estat
Entrada indicadora d’estat
Entrada indicadora d’estat
Entrada indicadora d’estat
Entrada indicadora d’estat
Entrada indicadora d’estat

de sobrecàrrega del SE1.1
de sobrecàrrega del SE1.1
nominal del SE1.1.1
de sobrecàrrega del SE1.1 .1
de sobrecàrrega del SE1.1 .1
nominal del SE1.1.2
de sobrecàrrega del SE1.1.2
de sobrecàrrega del SE1.1.2
nominal del SE1.1.3
de sobrecàrrega del SE1.1.3
de sobrecàrrega del SE1.1.3

Control i visualització
El control i visualització del laboratori es dur a terme a partir de la pantalla d’explotació
del PL7. El control es fa a partir dels botons que es troben situats a l’esquerra de la
imatge juntament amb el contactor principal. La visualització del laboratori es pot
observar a partir del dibuix situat a la dreta de la imatge a temps real a mesura que
s’interactua amb el propi laboratori.
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Mètode d’actuació
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Manual 3
Configuración de la ECI850
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INTRODUCCIÓN:

Este manual consiste en la configuración de la ECI850, para poder comunicar los relés
de protección (SEPAM) con el ordenador.
La principal característica de incorporar la ECI850, es la interconexión del laboratorio
con un ordenador a partir del protocolo de comunicación IEC 61850.
El modulo de la ECI850 se conecta a los dispositivos Sepam mediante los módulos
ACE 949, las conexiones entre la ECI850 y el ordenador se hacen mediante un cable
Ethernet, las conexiones entre la ECI850 y los módulos ACE949 mediante terminales.
Finalmente la conexión entre la ACE949 y los dispositivos Sepam se hace mediante
RJ45.

OBJETIVOS:
Al finalizar este manual el alumno deberá ser capaz de:
 Buscar y cambiar la configuración Ethernet por defecto del dispositivo.
 Configurar el dispositivo con un navegador Web.
 Estudio de la configuración del dispositivo.
TIEMPO:
30 minutos

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL:
En primer lugar conectamos un cable del tipo Ethernet desde la conexión Ethernet del
dispositivo ECI850 con la entrada del ordenador.
1. La primera conexión con el dispositivo se tiene que hacer conectando el
dispositivo directamente con el ordenador a través de un cable Ethernet.
2. La configuración de ECI850 para los Sepam son:
Dirección IP: 10.194.4.xxx
Máscara de subred: 255.255.0.0
Puerta de enlace: Ninguno
Primero se cambiará la configuración IP del ordenador y su máscara de subred. Así se
conseguirá poner en modo estático la TCP/IP. Por defecto el ordenador tiene un IP
variable para las conexiones de red. Los pasos a seguir se muestran a continuación:
1.- Ir a Inicio Configuración  Conexiones de red
2.- Conexión de área local.
3.- En la pestaña General, seleccionar Protocolo (TCP/IP).
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Fig. 1: Propiedades de conexión de área local del ordenador.

4.- Seleccionar la opción “Usar la siguiente dirección IP” y “Usar las siguientes
direcciones de servidor DNS”
Dirección IP:
Máscara de subred:
Puerta de enlace predeterminada:
Servidor DNS preferido:
Servidor DNS alternativo:

147.83.169.XXX
255.255.255.0
147.83.169.1
147.83.2.3
147.83.2.10

Donde XXX será su número de participante
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Fig. 2: Protocolo de conexión de área local del ordenador.
A continuación conectar la ECI850 al servidor http, para poder acceder a ella utilizando
un navegador web, introducir el número de IP del dispositivo ECI850. Aparecerá un
indicador de inicio de la sesión pidiendo nombre y contraseña:

Fig. 3: Acceso a la ECI850.
Nombre de Usuario:
Contraseña:

Administrator
ECI850
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Fig. 4: Página de configuración de la ECI850.

El propósito de esta comunicación es que coincida el número de
configuración en serie del dispositivo ECI850.

TCP/IP y la

CONFIGURACIÓN


Ethernet y TCP/IP

A continuación se configurará el tipo de puerto de la ECI850. En el submenú Ethernet
TCP/IP se puede configurar el tipo de medio de comunicación: 10BaseT (HD y FD),
100BaseTx (HD y FD) y en nuestro caso 10T100Tx. Se designará la misma dirección IP
y la máscara de subred configurada en el ordenador.
En la siguiente figura se muestra como cambiar los parámetros TCP/IP (dirección IP,
máscara de subred y puerta de enlace). La dirección designada a la ECI850 tiene que
estar disponible, en caso de estar en uso aparecerá un aviso en la pantalla.

- 47 -

Fig. 5: Parametros Ethernet y TCP/IP.


Puerto serie:

En el submenú puerto serie se configurarán los ajustes de esté, haciendo que coincidan
los puertos series de la ECI850 con los dispositivos SEPAM conectados a la misma.

Fig. 6: Configuración del puerto serie.


Filtrado de TCP/IP

El filtrado es una forma segura para bloquear la comunicación o intentos de
comunicación sin permiso para las instalaciones de SFT2841 y IEC 61850.
A partir de los filtros TCP/IP el administrador puede especificar el tipo de accesibilidad
de los clientes al SFT2841 y a la IEC61850.
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En principio la configuración de filtrado no se activará ya que todos los alumnos del
laboratorio puedan conectarse a cualquiera de los dispositivos.

Fig. 7: Filtros de TCP/IP.


Cuentas de usuario:

En el submenú cuentas de usuario se asignan los niveles de restricción de los usuarios.
Cada nivel tendrá diferentes parámetros disponibles o solo de lectura. Existen 4 grupos
diferentes que dependerán de cada usuario, excepto el administrador que no es
configurable, a los otros grupos se les designará con un nombre y un nivel de acceso
adecuado según sus características.

Fig. 8: Cuentas de usuarios.
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Página web de acceso:

La pestaña de pagina Web se utiliza para configurar la web ECI850. Estas paginas web
son internas del servidor http de la ECI850 y son accesibles por los usuarios definidos
por el servidor (Cuentas de usuario) y usuarios invitados. Las páginas web se pueden
configurar para tres niveles de acceso diferentes: Completo, de sólo lectura y ninguno.

Fig. 9: Configuración del acceso a página web.

Configurar los parámetros de SNMP y los parámetros SNTP para que sean de “sólo
lectura”. Exceptuando los invitados, todos los otros tipos de usuarios pueden tener los
tres niveles de acceso diferentes.
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Manual 4
Configuración de un Sepam 40
para tener un acceso remoto a
través de una ECI850.
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INTRODUCCIÓN
Para poder comunicar el Sepam con el dispositivo ECI850 es necesario un módulo de
comunicación en serie como el ACE 949, ACE 959 o ACE969.
En la siguiente práctica se utilizan los módulos configurados de tipo ACE 949 para
hacer posible la comunicación de los relés de protección (Sepam) con la ECI850.
Para poder comunicar los relés de protección con la pasarela (ECI850) es necesario que
las configuraciones de los dos dispositivos sean las adecuadas (sean iguales, velocidad
de transmisión,…).
OBJETIVOS
Al finalizar este manual el alumno deberá ser capaz de:
 Configurar un dispositivo Sepam para la comunicación con el módulo ECI850.

TIEMPO
15 minutos

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL
Antes de conectar los Sepams con los módulos ACE 949, se tiene que verificar la
compatibilidad entre los distintos dispositivos para los intercambios de información.
Primero se conectará el Sepam 20 directamente con el puerto RS-232 del ordenador
mediante un cable tipo CCA783 conectado al panel frontal del Sepam.
A continuación se abrirá el programa SFT2841 para la configuración de los parámetros
de los Sepams. Seleccionar la opción mostrada en la figura.

Fig 1: Tipos de conexión.
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Para poder guardar los cambios realizados primero nos tenemos que identificar,
accederemos:
1.- Claves de acceso
2.- Identificación
3.- Introducir clave facilitada por el profesor.

Fig 2: Identificación del usuario.
Para la configuración del Sepam 40, ir al submenú Configuración unidad Sepam.

Fig. 3: Configuración del Sepam.
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Configurar el ACE949 (Interfase comunicación) con los parámetros mostrados en la
figura 3.
Para la configuración de la ACE949, primero se tiene que poner el modelo de interfase
de comunicación utilizado, seguidamente del número de Sepam a través del cual estás
conectado. La velocidad en este caso de 38400 ya que todos los Sepams juntamente con
la pasarela ECI850 están configurados para hacer una transferencia de datos a esta
velocidad y finalmente poner una paridad Par.

Fig 4: Configuración de la interfase de comunicación.

Para guardar los cambios de la configuración del ACE 949, pulsar Aplicar.
Seguidamente se tiene que cerrar el programa SFT 2841 y desconectar el Sepam.
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