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złoty medal targów  
ENERGETAB 2015
dla rodziny sterowników zabezpieczeniowych e²TANGO  
firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA

Mariusz Radziszewski – ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA

W trakcie targów ENERGETAB 
2015, pod hasłem „Przyjazne 

systemy zabezpieczeń”, firma zapre-
zentowała swoją ofertę, a w szczegól-
ności tegoroczną nowość – rodzinę 
sterowników zabezpieczeniowych 
e²TANGO, uznaną za najlepszy pro-
dukt i uhonorowaną Złotym Meda-
lem Targów ENERGETAB.

Celem konkursu targowego jest 
promowanie najbardziej wyróżnia-
jących się produktów znajdujących 
zastosowanie w  energetyce. Wy-
różnienia są przyznawane produk-
tom dojrzałym technicznie, o czym 
świadczą referencje, jak również opi-
nie techniczne (certyfikaty) niezależ-
nych instytucji laboratoryjnych, ba-
dawczych i certyfikujących. Decyzję 
o przyznaniu wyróżnienia podejmu-
je Komisja Konkursowa, którą two-
rzą eksperci desygnowani przez: Sto-
warzyszenie Elektryków Polskich, 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Roz-
działu Energii Elektrycznej, Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGE 
Energia Odnawialna S.A., Izbę Go-
spodarczą Energetyki i Ochrony Śro-
dowiska, Polską Izbę Gospodarczą 
Elektrotechniki, Polskie Stowarzy-
szenie Elektroinstalacyjne i Oddział 
Bielsko-Bialski SEP.

Rodzina sterowników polowych 
e²TANGO oceniana była pod kątem:

	 poziomu nowo-
czesnośc i  pod 
względem kon-
s t r u k c y j n y m 
i  technologicz -
nym, w  tym tak-
że brano pod uwa-
gę zastrzeżenia 
patentowe, zna-
ki jakości, atesty, 
certyfikaty,

	 parametrów tech-
nicznych,
	 walorów użytko-
wych, takich jak: 
jakość, niezawod-
ność, wymaga -
nia eksploatacyj-
ne, spełnianie wymagań ochrony 
środowiska, efektywność energe-
tyczna, ergonomia, bezpieczeń-
stwo użytkowania, wzornictwo,
	 poziomu technologii produkcji 
i stosowania systemów zarządza-
nia jakością i środowiskiem,
	 obecności na rynku i opinii użyt-
kowników.
Przyznana nagroda to potwierdze-

nie, że idea, którą przyjęła firma, jest 
właściwą odpowiedzią na potrzeby 
klientów.

Sterowniki zabezpieczeniowe 
e²TANGO to niezawodne rozwiąza-
nia przeznaczone do realizacji al-

gorytmów i  automatyki zabezpie-
czeniowej, sterowania, pomiaru, 
rejestracji i  nadzoru pól rozdziel-
czych średnich napięć, dostosowa-
ne do pracy w systemie inteligen-
tnych sieci elektroenergetycznych 
Smart Grid.

Rodzinę zabezpieczeń e²TANGO 
charakteryzuje i  wyróżnia przyja-
zna obsługa i wygodny sposób użyt-
kowania. To cechy nadrzędne, które 
jeszcze bardziej widoczne są w ko-
lejnych, wprowadzanych na rynek 
produktach.

Sterowniki zabezpieczeniowe 
e2TANGO 1000 i e2TANGO 1200 – 

to kolejni reprezentanci uhonorowa-
nej złotym medalem rodziny.

W sterownikach zabezpieczenio-
wych e2TANGO 1000 i  e2TANGO 
1200 zastosowano 7-calowe koloro-
we i dotykowe, wykonane w tech-
nologii pojemnościowej ekrany, co 
zdecydowanie zwiększa przyjazność 
użytkowania i ułatwia pracę z urzą-
dzeniem. Ekrany te charakteryzują 
się płynnym działaniem, a  ich za-
letą jest przede wszystkim czytel-
ność oraz wysoka czułość na dotyk, 
umożliwiająca np. przewijanie stron 
i obsługę wyświetlacza podobnie jak  
w przypadku smartfonu. Ekran doty-

Rodzina sterowników polowych e²TANGO

We wrześniu po raz kolejny odbyły się największe w Polsce targi branży elektrycznej 
ENERGETAB 2015. Wzięło w nich udział ponad 730 wystawców z 17 krajów Europy 
i Azji. Wśród wystawców znalazły się zarówno dobrze znane międzynarodowe korpo-
racje dostarczające produkty na globalne rynki, jak i krajowi dostawcy najbardziej za-
awansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i aparatów, służących niezawodnemu 
wytwarzaniu, dostarczaniu i rozdziałowi energii elektrycznej. Wśród wystawców znala-
zła się także firma ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA oferująca usługi z zakresu rozwią-
zań dla sektora elektroenergetycznego.
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podsumowanie
Rodzina sterowników zabezpie-

czeniowych e2TANGO to dosko-
nałe rozwiązanie przeznaczone 
do ochrony dowolnego typu pola 
SN w stacjach WN/SN, SN/SN oraz  
SN/nn. Wysoko funkcjonalne, a jed-
nocześnie intuicyjne i przyjazne w ob-
słudze zabezpieczenia e2TANGO, 
wraz z oprogramowaniem inżynier-
skim e2TANGO Studio zapewniają 
użytkownikowi wygodę eksploata-
cji stacji elektroenergetycznej, a co 
najważniejsze, zwiększenie bezpie-
czeństwa zarówno eksploatowanych 
urządzeń, jak i obsługującego je per-
sonelu. Wykorzystana przy projekto-
waniu i konstruowaniu nowoczesna 
technologia pozwoliła konstrukto-
rom Elektrometal Energetyka stwo-
rzyć produkt, który z powodzeniem 
może pretendować do miana urzą-
dzeń nowej generacji EAZ.

kowy daje możliwość prostej i szyb-
kiej konfiguracji urządzenia manu-
alnie, bezpośrednio poprzez menu 
urządzenia. Użytkownik ma możli-
wość konfigurowania urządzenia, 
wprowadzania nastaw, parametrów 
znamionowych, wartości liczbowych 
itp., bez konieczności podłączenia 
do urządzenia komputera zewnętrz-
nego. Wykorzystana w urządzeniu 
technologia pojemnościowa wy-
świetlacza współgra z dodatkowymi 
funkcjonalnościami urządzenia. Ste-
rowniki zabezpieczeniowe e²TANGO 
umożliwiają m.in. podgląd charakte-
rystyk, schematów, wykresów wska-
zowych, logiki na ekranie urządze-
nia. Użytkownik ma możliwość 
powiększać i  pomniejszać nawet 
najbardziej skomplikowane i złożo-
ne z dużej liczby elementów (funk-
torów logicznych) schematy logiki 
bez używania komputera. Urządze-
nie umożliwia również podgląd na 
7-calowym ekranie schematu elek-
trycznego pola, jak również dostęp 
do pełnej dokumentacji techniczno-
-ruchowej (DTR).

Nagrodzona rodzina sterowni-
ków polowych e2TANGO to roz-
wiązania uniwersalne programowo 
i sprzętowo. Urządzenia składają się 
z dwóch zasadniczych elementów, ja-
kimi są: panel operatorski oraz jed-
nostka centralna. Jednostka central-
na wykonana jest na podstawie kar-
ty rozszerzeń i występuje w trzech 
wersjach obudowy: J6 (sześć kart), 
J10 (dziesięć kart) i J14 (czternaście 
kart) – w zależności od złożoności 
układu polowego rozdzielni oraz po-
trzebnych użytkownikowi kart roz-
szerzeń. Panel operatorski występu-
je w czterech wersjach wykonania: 
z dużymi, czytelnymi 6- lub 7-calo-
wymi kolorowymi ekranami o wy-
sokiej rozdzielczości (480×800 lub 
480×640 pikseli). Dla rozdzielnic 
małogabarytowych istnieje moż-
liwość zastosowania zespołu za-
bezpieczeń  e2TANGO z  najmniej-
szym dostępnym na rynku pane-
lem operatorskim e2TANGO 600 
lub e2TANGO 1200 o wymiarach ze-
wnętrznych zaledwie 147 × 235 mm 

(szer. × wys.). Pomimo bardzo nie-
wielkich gabarytów zewnętrznych, 
panele wyposażone zostały w 6- lub 
7-calowe ekrany, na których użyt-
kownik ma możliwość wyświetla-
nia dowolnej konfiguracji pomia-
rów, schematów, wykresów itp.

W przypadku e2TANGO, do mini-
mum ograniczono konieczność od-
stawiania pracujących pól rozdziel-
czych i  zasilanych odbiorów pod-
czas serwisowania zabezpieczeń lub 
przeglądów okresowych. W tym celu 
w sterowniku polowym e2TANGO 
zaimplementowano funkcję „gorą-
cej rezerwy”. W urządzeniu przewi-
dziano dodatkowy port USB, który 
umożliwia bieżący zapis stanu ste-
rownika oraz odczyt w kilka sekund 
pełnej konfiguracji urządzenia (pa-
rametry znamionowe, nastawy, logi-
ka itp.) w sterowniku rezerwowym. 
Dodatkowo użytkownik ma możli-
wość, bez konieczności wzywania 
serwisu producenta, samodzielnej 
wymiany baterii podtrzymującej 
pamięć zegara czasu rzeczywiste-
go. Odbywa się to bez konieczno-
ści odstawiania pola oraz wyłącza-
nia i wymontowywania zabudowa-
nego w polu sterownika polowego. 
Funkcjonalność ta ma szczególne 
znaczenie w strategicznych odbio-
rach, w  których wyłączenie pola 
powodowałoby realne straty finan-
sowe związane z brakiem dostawy 
energii elektrycznej.

Projektowanie urządzenia z my-
ślą o użytkowniku przyniosło cie-
kawe, a przede wszystkim użytecz-
ne rozwiązania. Niektóre z nich, tak 
jak np. wykorzystanie intuicyjnego 
interfejsu, powodują, że użytkownik 
jest w stanie wykonać konfigurację 
i parametryzację urządzenia bez ko-
nieczności przechodzenia szczegó-
łowych, skomplikowanych szkoleń 
i  wertowania wielostronnych do-
kumentacji techniczno-ruchowych. 
Możliwość zdalnego dostępu ser-
wisowego do urządzenia z  dowol-
nego miejsca, np. z siedziby produ-
centa, ułatwia szybkie rozwiązywa-
nie problemów mogących wystąpić 
w pracującym polu.

Programem inży-
nierskim przeznaczo-
nym do obsługi i kon-
figuracji sterowników 
polowych z  rodziny 
e2TANGO jest e2TAN-
GO Studio. Program 
udostępnia bogaty ze-
staw funkcji i  został 
zaopatrzony w czytel-
ny interfejs użytkow-
nika, dzięki któremu 
staje się doskonałym 
narzędziem wspoma-
gającym pracę zwią-
zaną z  tworzeniem 
projektów dla wielu 
urządzeń zabezpiecza-
jących, pól, rozdzielnic 
czy całych stacji elektroenergetycz-
nych. Oprogramowanie to pomaga 
również w uruchamianiu oraz diag-
nozowaniu awarii pracy urządzeń 
i pól rozdzielczych. Użytkownik ma 
możliwość w szybki i intuicyjny spo-
sób wykorzystać pełne możliwości 
funkcjonalne sterowników polo-
wych e2TANGO. Program znacząco 
skraca czas przygotowania i przete-
stowania projektu, daje możliwość 
budowy niestandardowych syste-
mów odpowiadających wymaganiom 
infrastruktury klienta oraz ułatwia 
dostosowywanie urządzeń do specy-
ficznych wymogów stawianych apa-
raturze elektroenergetycznej. Opro-
gramowanie daje użytkownikom 
silne wsparcie podczas uruchamia-
nia i serwisowania rozdzielni i sta-
cji energetycznych, jak również po-
zwala uprościć i przyspieszyć diag-
nozowanie uszkodzeń na obiektach 
wykorzystujących sterowniki polo-
we e2TANGO.

Oprogramowanie e2TANGO Stu-
dio umożliwia m.in. podgląd onli-
ne stanów wejść/wyjść sterowni-
ka zabezpieczeniowego, symulacji 
działania logiki, podgląd rzeczywi-
stego widoku wyświetlacza urządze-
nia, sprawdzenie selektywności ca-
łej rodziny zabezpieczeń, np. nad-
prądowych. Możliwa jest również 
dalsza rozbudowa urządzenia za po-
mocą plug-inów.

Sterownik zabezpieczeniowy e²TANGO-1000

Elektrometal Energetyka SA
02-830 Warszawa
ul. Mazura 18A
tel. 22 350 75 50
faks 22 350 75 51

biuro@elektrometal-energetyka.pl
www.elektrometal-energetyka.pl
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