ORD
Operação de Redes de Distribuição

A excelência operacional de redes de distribuição
passa pela solução PSL: garanta a engenheiros e
operadores a forma mais rápida, segura e eficiente
para realização de tarefas complexas.

O tamanho e a complexidade das atuais redes de distribuição, as pressões dos consumidores e
do órgão regulador por maior qualidade, juntamente com a constante busca das empresas
distribuidoras por maior eficiência e menores custos operacionais, criam um cenário desafiador
para os profissionais envolvidos com a operação dos sistemas.
Nesse contexto, o tempo consumido por engenheiros para
elaborar ordens de manobras seguras, eficientes e realistas na etapa
de pré-operação, bem como o esforço demandado dos operadores
para interpretar o estado atual da rede e executar ações seguras, que
garantam melhores indicadores de qualidade e produtividade, são
fatores que podem impactar diretamente os resultados do setor de
operação da empresa.
Para auxiliar as empresas na busca por excelência operacional, a
PSL oferece o software ideal para engenheiros e operadores que
necessitem realizar tarefas complexas de forma rápida, segura e
eficiente.

Benefícios da solução PSL:
•Aumento da produtividade das equipes de engenharia nas tarefas de
pré e pós-operação;
•Melhoria dos indicadores de continuidade coletivos (DEC e FEC) e
individuais (DIC e FIC);
•Maior segurança nas intervenções na rede;
•Redução do Tempo Médio de Atendimento (TMA) das equipes de
campo;
•Redução de perdas técnicas e multas por violações de tensão.

RECURSOS PSL
Para a pré-operação:

Para a pós-operação:

Para o operador:

•Criação e validação de ordens de
manobras considerando o cenário
atual de carregamento, configuração
do sistema de proteção, limites
operacionais e recursos com
telecontrole (religadores e reguladores
de tensão);

•Recuperação de cenários passados
com base em históricos de operação,
facilitando a análise de ocorrências e
ações tomadas pelos operadores;

•Facilidade em carregar, executar e
acompanhar planos de manobras
elaborados pela pré-operação;

•Simulação horária das manobras
considerando carregamento real
amostrado pelo sistema SCADA,
telemedição, AMI e sistema comercial
(consumos);

•Ambiente completo de simulação
baseado em fluxo de
potência-horário-trifásico, permite o
treinamento e aperfeiçoamento de
operadores.

•Criação de planos de manobras que
minimizam a carga desenergizada e
seu impacto nos consumidores.

www.powersyslab.com
Rua Mariante, 288 - sala 1111

Fone: (51) 3072-5924

90430-180 Porto Alegre - RS

Fax: (51) 3072-5925

•Disponibilização de telas para rápida
visualização do estado atual do
sistema, com recursos para
acompanhamento em tempo real do
carregamento, tensão, perdas e o
estado operacional do sistema (blocos
transferidos);
•Maior facilidade na tarefa de
localização de faltas, reduzindo a área
de busca das equipes de campo.

