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Serviço de Engenharia: Sistema automatizado de distribuição (DAS)
Características
Sistema para melhoria da confiabilidade do abastecimento de energia e na eficiência da operação e
manutenção através da combinação dos sistemas automático e remoto feitos por computador para as
operações de distribuição das linhas.
 Monitoração online das condições de operação e uso eficiente das instalações de distribuição elétrica
por controle remoto a distância
 Redução de tarefas locais mediante os controles automático e remoto
 Restauração rápida de queda de energia através da rápida identificação do acidente e operações de
controle automático e remoto
Descrição Geral ou Princípios do Sistema
O sistema de distribuição automatizada é composta de dispositivos de abertura e fechamento do
abastecimento de energia através da rede de distribuição aérea e subterrânea e de monitoramento e controle.
Quando ocorre algum acidente na rede de distribuição, se identifica a área onde ocorreu a falha, e depois da
isolação o intervalo do local do acidente, é automaticamente feito uma série de operações para envio da
energia a outras áreas excluindo o local acidentado. Caso o abastecimento não seja viável para as áreas não
acidentadas automaticamente, é feito o suprimento de outra subestação por controle remoto.

Linhas aéreas

●Montagem

●Controlador de Interruptores automático

Controla os interruptores automáticos e as condições dos
motores pelo monitoramento remoto e a função de controle.
Na ocorrência de falha e uma linha de distribuição, isola-se
as linhas acidentados com a função de detecção limitador
de tempo.

●Acoplador de voltagem médio

Busca os sinais de transmissão da distribuição com as
linhas de voltagem média e fornece sinais do controlador
de interruptor automático para sobreposição

●Interruptor automático

Se fecha ao receber uma tensão de operação do
controlador de interruptor automático, e se abre quando
não é aplicada nenhuma tensão de operação

Linhas subterrâneas
●Interruptor automático de multicircuito de ar

Interruptor automático
Os circuitos 1 a 5 são
interruptores automáticos.
O cabo alimentador da
subestação é conectada ao
1º circuito

Unidade de caixa de força
Contém um transformador
de força e um acoplador de
alta tensão

Controlador de interruptores
automático
Todos os circuitos estão sob
monitoramento remoto e a função
de controle. Os circuitos 2 a 5
estão com a função de detecção
de falhas com limite de tempo

●Gabinete automatizado

Controlador de interruptores
automático
O circuito 1 está com a função
de motnitoramento remoto e
controle e a função de detecção
de falhas com limite de tempo.

Unidade de caixa de força
Contém um transformador de força
e um acoplador de alta tensão

O circuito 1 é um interruptor automático
O circuito 2 é um interruptor manual e;
O circuito 3 é um disjuntor moldado
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Interruptor de linha de
distribuição automatizado
Controle e monitoramento do
interruptor de linha de distribuição

Impresão e registro

Manutenção de dados
Administração e Operação da linha de
distribuição
Monitor do diagrama do sistema de
distribuiçãoe a linha de distribuição corrente

Copiadora colorida de hard
Impressor a laser
Impressora de kanji

Saída de voz

Efeitos de Economia de Energia e Itens Específicos
Exemplo de restabelecimento em
falha na linha de distribuição
Antes

Sistema de distribuição sequencial
automática com o detetor de falhas
com limite de tempo
Escritórios

Quantidade de usuários e duração
afetados pela falha de energia
Antes

residências

Os operadores iam ao local do
acidente, subiam nos postes elétricos
e operavam os interruptores

Quantidade
de usuários

Duração do corte de energia fora
do local da ocorrência da falha

18 minutos

(Tempo de troca)

4 min

Depois da automatização
Novo sistema de distribuição
automatizada
Interruptores sob operação remota

24 min
Chegada no local

42min

73 min
Tempo de restabelecimento

Novo sistema de distribuição automatizado
residências

Controle a distância dos
interruptores por sistemas
computadorizados

Quantidade
de usuários

A quantidade de usuários que tiveram
a energia restabelecida rapidamente
foi 2,5 vezes maior e o tempo de
restabelecimento foi reduzido em 1/10
(média) comparado com a operação
manual

O corte de energia foi
restabelecida
rapidamente!
Duração do corte de energia fora
do local da ocorrência da falha

4 min 5 min
24 min
Chegada no local

55 min
Tempo de restabelecimento

Implementações Realizadas ou Previstas

JAPÃO

◆ Automatização da distribuição elétrica na TEPCO (de 1990 a 2000)
◆ Introdução do sistema avançado de automatização da distribuição na TEPCO (futuro próximo)

EXTERIOR ◆ Estudo de projeto de automatização da distribuição elétrica em Hanoi, Vietnã (2004)
◆ Estudo de projeto de automatização da distribuição elétrica em Bangkok, Tailândia (2004)
◆ Contribuição especial para elaboração de projeto de automatização da distribuição elétrica
em Bangalore, Índia (2005)
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