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kovým budičem; pro tuto zakázku byl vy-
vinut zcela nový typ impulzního měniče 
IGBT; řídicí i výkonová část budicího sys-
tému jsou provedeny jako dvoukanálové,

– Zlín TG31, 31,25 MV·A, Alpiq Genera-
tion (CZ) s. r. o.: dodávka budicího systé-
mu s pomocným generátorem s možností 
dálkového řízení budicí soupravy, umož-
ňujícího servisním technikům společnos-
ti ZAT vyhodnocovat její provozní stavy 
a poskytovat pracovníkům provozovatele 
podporu on-line.

Proč právě regulátor buzení ZAT?

Obzvláště důležitým produktem společ-
nosti ZAT v oboru dodávek řídicích systé-
mů je vlastní systém typu DCS s označením 
ZAT Plant Suite, využívající provozní řídicí 
stanice nových řad SandRA Z100 a SandRA 
Z200. Tyto provozní stanice navazují na vel-
mi úspěšnou předchozí generaci řídicích sta-
nic ZAT 2000MP (řady ZAT-DV a Primis 
2000). Regulátor buzení ZAT AVR Z110A 
koncepčně vychází z řady SandRA Z100, 
a využívá tedy společnou hardwarovou zá-
kladnu, vývojové prostředí i servisní nástro-
je. Nespornou předností takového řešení je 
schopnost společnosti ZAT dodat systém ří-
zení kompletních energobloků včetně spe ciál-
ních částí, jako jsou regulátor buzení a regu-
látor turbíny. Vše je realizováno při po užití 
vlastních technických a programových pro-
středků ZAT, popř. prostředků od dalších re-
nomovaných výrobců.

Regulační funkce i možnosti paramet-
rizace regulátoru buzení ZAT AVR Z110A 
jsou standardně před jeho předáním k in-
stalaci ověřeny ve výrobním závodě ZAT až 
do úrovně matematického modelu generáto-
ru a sítě pracujícího v reálném čase. Při ta-
kovém postupu jsou zásadně redukovány čin-
nosti na místě použití regulátoru, a tím se še-
tří náklady na straně zákazníka.

(ZAT a. s.)

– regulace napětí a jalového výkonu při přes-
nosti regulace napětí na svorkách generá-
toru v ustáleném stavu lepší než 0,5 %,

– sesouhlasení napětí před přifázováním ge-
nerátoru k elektrorozvodné síti,

– nastavení nulového jalového výkonu před 
odpojením generátoru od sítě,

– regulace budicího proudu při elektrickém 
brzdění, při zkouškách a při výpadku funk-
ce měření statorového napětí,

– invertorový chod tyristorového usměrňo-
vače za účelem provozního odbuzení ge-
nerátoru,

– omezení statorového a rotorového proudu 
s proměnným zpožděním závislým na ve-
likosti nadproudu,

– omezení napětí a omeze-
ní přesycení (omezovač 
U/f),

– hlídání meze podbuzení,
– tlumení oscilací v budi-

cím systému (systémový 
stabilizátor PSS3B).
Dále regulátory buzení 

zajišťují sekvenční řízení bu-
dicí soupravy, diagnostiku 
poruch a automatické pře-
chody mezi kanály.

Budoucnost budicích 
systémů ve společnosti 
ZAT

Technická úroveň a kva-
lita provedení budicích sys-
témů značky ZAT zaručují 
jejich dlouhodobou konku-
renceschopnost vzhledem k výrobkům ostat-
ních renomovaných výrobců. Schopnost při-
způsobit produkt podle požadavků zákazní-
ka je nejen v současnosti, ale i do budoucna 
základem úspěchu ve výběrových řízeních. 
Za tímto účelem má společnost připravena 
typová řešení budicích souprav se standard-
ní výbavou, která lze posléze snadno a rychle 
realizovat. Zákazníci oceňují možnost výbě-

ru z několika typů výkonů a standardní výba-
vy. Nabídka sahá od jednoduchých kompakt-
ních provedení pro nepřímé systémy buzení, 
přes různá předem připravená typová řešení 
až po složité redundantní systémy velkých 
výkonů s komfortní vizualizací a nadstan-
dardní výbavou.

Příklady použití

Během podzimu roku 2013 společnost 
ZAT předala do používání tyto tři budicí sys-
témy s vlastními regulátory buzení:
– Hodonín TG4, 71,25 MV·A, ČEZ, a. s.: do-

dávka budicího systému včetně budicího 
transformátoru, odpínače 10 kV, proudo-

vých transformátorů, elektrických ochran 
bloku a příslušné kabeláže; řídicí i výko-
nová část budicího systému jsou dvouka-
nálové; výkonová část z tyristorových mo-
dulů je dimenzována na zatížení proudem 
až 700 A,

– Třebovice TG15, 90 MV·A, Dalkia Česká 
republika, a. s.: pro společnost ZAT jde 
o vstup na trh budicích souprav s bezkrouž-

Obr. 3. Instalace automatického regulátoru buzení ZAT AVR 
Z110A v rozváděči (foto: ZAT) 

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Standard FDI: zveřejněny 
specifikace a demo nástroje 
pro vývojáře

Společnost FDI Cooperation, LLC, po-
prvé zveřejnila specifikaci standardu FDI 
(Field Device Integration), vytvářeného za 
účelem zajistit interoperabilitu inteligent-
ních provozních přístrojů v celém spektru 
automatizační techniky. Současně byla spe-
cifikace FDI spolu s nejnovějšími specifika-
cemi standardu EDDL předána IEC k re-
alizaci dalších kroků v rámci mezinárod-
ního standardizačního procesu. Standard 
FDI bude zahrnut do připravované nor-
my IEC 62769. Jádrem specifikace FDI je 

modul FDI Device Package, obsahující od-
stupňovaným způsobem vše, co hostitelský 
systém potřebuje k začlenění daného inteli-
gentního přístroje, včetně pokročilých nasta-
vovacích a diagnostických funkcí, a to nezá-
visle na použitém komunikačním protokolu. 
Specifikace FDI je k dispozici ke stažení na 
www.fdi-cooperation.com.

Spolu s vydáním specifikace FDI byla 
představena také předběžná verze vývojo-
vého prostředí IDE (Integrated Develop-
ment Environment) se standardními vývo-
jovými nástroji usnadňujícími výrobcům 
tvorbu modulů typu FDI Device Package 
pro provozní přístroje s komunikačními 
rozhraními Foundation Fieldbus, HART 
a Profibus.

Funkce FDI a IDE byly představeny na 
valné hromadě organizace NAMUR ve dnech 
7. a 8. listopadu 2013 při živé demonstraci 
součinnosti provozních přístrojů od šesti růz-
ných výrobců začleněných do řídicího systé-
mu při použití modulů typu FDI Device Pa-
ckage. Demonstrace, připravená společností 
Siemens, zahrnovala úlohy jako např. zkon-
figurování, nastavení hodnot parametrů, dia-
gnostiku, ověření funkce a údržbu přístrojů. 
Poprvé v historii zde byl obsah modulů typu 
FDI Device Package interpretován v komerč-
ně dostupném řídicím systému při použití ná-
strojů ze sady FDI Common Host Compo-
nents, nezávislé na komunikačním protokolu.
[Tisková zpráva Fieldbus Foundation, 14. listopadu 
2013.]                                                                (sk)


