
1

Наші партнери

Автоматизація і телемеханіка 
електричних підстанцій

ACTIVOLT



Види робіт/послуг

SCADA-системи для енергопідприємств

Система управління активами

Телемеханізація електричних підстанцій:

Проектування – монтаж – пуско-наладка – сервіс



Спектр продуктів та рішень

 SCADA-системи WindEx  

 концентратори даних

 обладнання телемеханіка

 релейний захист для мереж 

27 років досвіду на ринку
386 продуктів та рішень
200 співробітників



 WindEx

система SCADA напругою від 1000В

 WindEx LVS

система SCADA напругою від 1000В

 WindEx GEO

система візуалізації даних в географічних координатах

 WindEx EDZOP i mDZOP

електронний і мобільний журнали операцій (нарядів)

 WindEx AWAR i AWAR CENTRALNY

журнал планових вимкнень і аварій в мережі

 WindEx PLAN

журнал планування робіт та вимкнень

SCADA-системи WindEx
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WindEx – візуалізація системи
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WindEx – управління системою
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WindEx GEO



Концентратори даних



Обладнання телемеханіки

 Телемеханіка станцій

 Контролери телемеханіки

 Телемеханіка безпровідна

 Контролери комунікаційні



Релейний захист для мереж



Обладнання телемеханіки

Серія ІnLine –
компактні 
контролери для 
телемеханізації 
електричних 
підстанцій



Обладнання телемеханіки

Промисловий контролер

MODICON M340 та 

функціональні модулі 



Приклад телемеханізації РП-10
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1. Шафа КП ТМ (Контрольний пункт телемеханіки)
2. Модуль вводу на 16-ть сигналів (ТС)
3. Модуль виводу на 8-м сигналів (ТУ)
4. Модуль RTU 
5. Мультиметр,  модуль вводу параметрів електричної мережі (можливий варіант з амперметром  ТВ) 
6. Лінія RS-485 інтерфейсу (вита пара)
7. Контрольний кабель 7х1.2мм
8. Датчик відкриття дверей



Реклоузер

(радіоуправління вимикачем)

Функції реклоузера:



Система управління активами

Можливості системи:

• Паспортизація об’єктів (PAS);

• Управління приєднанням до мереж (PPE);

• Планування та реалізація інвестицій та ремонтів (PIR, RIR)

• Реєстрація аварій та вимкнень (OZA),

• Управління трансформаторами/вимикачами тощо (GTW),

• Планування та реалізація експлуатації (PLE,REE),

• Планування розвитку мереж та інженерські розрахунки (PRO),

• Управління видачею дозволів та погоджень (OUK, RTE),

• Розробка настанов програмних і проектних (OWP).



Дякуємо за увагу!

Контакти:
м. Івано-Франківськ, Крихівці, вул. Крайня 1Б
тел. (0342) 541 479, (094) 923 74 79
E-mail: activolt.ua@gmail.com
activolt.com.ua 
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