
Software AQtivate PRO nabízí skutečně „plug and play“ 
řešení pro správu zařízení IED inovativní řady AQ200. 
AQtivate PRO je složen tak, aby byl vhodný pro mnoho 
různých účelů. Může být použit jako cenově dostupné trvalé 
rozhraní nebo jako systém pro údržbu ochran nebo záložní 
řídící systém. AQtivate PRO podporuje mobilní aplikace 
a může být instalován na přenosném počítači jako mobilní 
dispečerské pracoviště.

AQtivate PRO – software pro správu elektrických stanic

RELAYABLE POWER

Kompletní řešení pro správu elektrických 
stanic
�� Nástroj pro kopírování souborů do zařízení IED metodou 

„drag and drop“
�� Zobrazení trendů měření
�� Zobrazení konsolidovaného chronologického seznamu 

událostí včetně časových značek
�� Stahování automatických poruchových záznamů
�� Vzdálené nastavování ochran a přístup do registru poruch
�� Přesné údaje o správě a údržbě ochran 

Ovládání rozvodny
�� Zobrazení stavu prvků
�� Vzdálené ovládání

Přednosti AQtivate PRO Úspora času a inženýrských služeb
�� Systém pro údržbu a konfiguraci  vyžadující minimum 

času
�� Automatická detekce přístrojů IED řady AQ200 

připojených po Ethernetu
�� Automatické získávání dat přes Ethernet
�� Nahrávání nastavení ochrany, konfigurace IED 

a konfigurace IEC 61850 CID souborů přes Ethernetové 
síťové připojení metodou „drag and drop“

Stálý nebo mobilní dispečink
�� AQtivate PRO může být instalován na pevném počítači 

ve stanici nebo na přenosném počítači jako mobilní 
dispečerské pracoviště
�� Komunikace LAN nebo WLAN
�� Podpora pro zabezpečené VPN připojení

Zvýšení kvality zkoušek ochran na místě 
při nižších nákladech
�� Vyčítání záznamů z IED o zprovoznění a pravidelných 

zkouškách
�� Zapůsobení ochrany může být automaticky zahrnuto 

do záznamů, čímž se omezí provádění nadbytečných 
zkoušek

AQtivate balíček pro správu ochran zkvalitní zprovoznění 
ochran a jejich pravidelných zkoušek. Balíček pro správu 
ochran umožňuje sběr dat z IED kdykoliv. Operátor také 
může vložit informaci o působení  ochrany do předpisu 
periodických zkoušek a omezit tak nadbytečné zkoušky.

AQtivate PRO – software pro řízení elektrických stanic 
pracuje buď po pevném Ethernetovém připojení, nebo 
po bezdrátové Ethernetové síti, a podporuje zabezpečené 
VPN připojení.
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Moduly softwaru AQtivate PRO

Funkce \ Modul Engineering Monitoring Control Full

Automatické rozpoznání IED přes Ethernet

Vzdálený přístup AQtivate 200

Přenos nastavení IED a souborů CID metodou „drag 
and drop“

Stahování záznamů automatického zapisovače poruch

Seznam událostí a alarmů  

Online měření  

Zobrazení trendů měření  

Sledování stavu spínacích přístrojů  

Dálkové ovládání spínacích přístrojů   

Modul pro správu ochran (včetně modulu 
inženýrských služeb) (volitelné) (volitelné) (volitelné)

Všechny události jsou zobrazeny 
a mohou být exportovány do 
souboru. Jakákoliv kritická událost 
může být zařazena do seznamu 
alarmů a zobrazena na samostatné 
obrazovce.

Stav spínacích přístrojů ve stanici je 
zobrazen na schématech shodných se 
slepým schématem na IED. Zobrazení 
je možné přizpůsobit. Volitelný modul 
pro řízení – Control se stará o dálkové 
ovládání spínacích přístrojů a jiných 
objektů s možností řízení.

Automatický zapisovač poruch 
usnadní analýzu poruchy.
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