
 REGSys™

Regular a tensão com conforto

• Registador
• Logbook
• Modo conversor
• Estatiscista 
• Monitorização do transformador
• ParaGramer 
• Programação livre

Nós efectuamos a regulação.

com funções adicionais inteligentes: 



REGSys™

O sistema de regulação de tensão 
REGSys™ é concebido para a regulação, 
a monitorização e o controlo dos 
transformadores de estágios em redes 
de alta e média tensão.  

Uma variedade de entradas e saídas 
livremente parametrizáveis, os LED de 
indicação, as funções adicionais inteligen-
tes – registador e logbook, modo 
conversor e estatiscista, funcionamento 
paralelo com função ParaGramer, 
monitorização do transformador – e 
uma linguagem de programação 
poderosa tornam o sistema de 
regulação de tensão particularmente 
confortável. 
Esse foco na flexibilidade, com vista para 
as aplicações específicas do cliente e a 
utilização simples,encontra-se em 
primeiro plano.

Os aparelhos da família REGSys™ 
têm como particularidade a facili-
dade de interligação num grupo de 
controlador (p.ex. funcionamen-
to paralelo). O utilizador encontra a 
solução correta para cada tarefa. 

Regulador de tensão
Os reguladores de tensão REG-D™ e 
REG-DA™ oferecem, além da regula-
ção de tensão normal várias funções 
adicionais. Assim, encontram-se à dis-
posição quatro programas de corren-
te, por exemplo para a compensa-
ção de quedas de tensão na linha, que 
permitem a influência dependente da 
corrente. Outras funções como, o co-
lapso de rede insidioso, a memória de 
tendências e diversas funções de mo-
nitorização para o interruptor esca-
lonado completam o equipamento. 



Todos os dados de processo necessá-
rios, para a avaliação e regulação, são 
apresentados visivelmente no ecrã. Fun-
ções particularmente importantes são:

Função do registador
REG-D(A) e PAN-D
Com ajuda da função padronizada 
do registador é possível registar até 
três valores de medição (p.ex. tensão, 
corrente phi, temperatura do óleo ou 
temperatura de enrolamento) e apre-
sentá-los como diagrama Y-t. Durante 
o registo da tensão de regulação, a 
posição dos estágios, o valor nominal, 
a margem de tolerância e o estado 
manual / automático também são re-
gistados em tempo correlacionado. 
Em caso de avaria, é selecionado o 
momento da avaria através do teclado 

ou PC. Depois a avaria pode ser ava-
liada com ajuda dos dados históricos.

Adicionalmente, o REG-D™ po-
de ser equipado com a característi-
ca S2. De seguida existe uma outra 
função do registador, com mais de 
256 canais, à disposição. Com uma 
resolução temporal, de até um se-
gundo, esta versão é ideal para uma 
aplicação no ambiente da monitori-
zação do transformador.  Os dados 
são arquivados e visualizados com o 
software adicional REGView integrado 
no software operacional  WinREG.

Função do Logbook  
REG-D(A) e PAN-D
Aqui são registados todos os 
eventos que são imprescindíveis 

para esclarecimentos para os 
casos de avarias. Na memória FIFO 
(tipo lista direta) são depositados, 
cronologicamente, os últimos 512 
eventos com indicação da hora e data. 
Exemplo: Quando é que o regulador 
foi comutado do modo manual para o 
modo automático ou quando é que a 
tensão excedeu ou não alcançou um 
determinado valor limite? A função 
Logbook é um suplemento excelente 
para a função do registador e permi-
te, em caso de avaria, uma investiga-
ção posterior detalhada, no entanto 
também serve para efeitos gerais de 
análise com o objetivo de otimizar a 
regulação de tensão na sua totalidade. 

Regular. Monitorizar. Registar. Controlar.
REGSys™: sistema de regulação de tensão com monitor do transformador 
integrado e mais

Regulador Registador 

LogbookMonitor do transformador

REGView Software de visualização



REGSys™

Função de estatística 
REG-D(A)
Para avaliação da regulação não bas-
ta conhecer o número total de todos 
os estágios por unidade de tempo. 
Necessita-se também de uma afir-
mação de que estágios foram comu-
tados sob carga e quanta vezes. O 
estatiscista oferece esta informação e 
é, por isso, um parâmetro importan-
te no que diz respeito à avaliação da 
qualidade da regulação. Além dis-
so, esta função adicional útil ajuda na 
determinação dos ciclos de revisão. 

Módulo de monitorização 
do transformador (TMM)
REG-D(A)
A vida útil de um transformador de-
pendem essencialmente da tempera-
tura do ponto quente. Esta é calculada 
através da medição da temperatura 
do óleo e da corrente, em conjunto 

com os parâmetros do transformador, 
segundo IEC 60354 ou IEC 60076. 
Com ajuda destes dados, o módu-
lo de monitorização do transforma-
dor TMM integrado no regulador de 
tensão determina a vida útil residual 
do transformador e pode, simulta-
neamente, controlar até mesmo seis 
grupos de ventiladores e duas bombas 
de óleo.  Paralelamente podem ser 
recolhidos os tempos de funcionamen-
to dos ventiladores e das bombas de 
óleo. Desta forma, pode ocorrer adi-
cionalmente a ativação (dos grupos) 
dos ventiladores no transformador 
através da temperatura de enrolamen-
to (SMART-Fan-Control) esperada, 
o que aumenta a reserva de potência 
do transformador. A função Overload 
Prediction adicional oferece, além disso, 
outros instrumentos para um aprovei-
tamento otimizado do transformador. 
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Função do modo conversor
A função do modo conversor no 
REG-D(A) fornece valores de me-
dição das mesmas ou de quaisquer 
redes de corrente trifásica carrega-
das. Todos os parâmetros de medição 
necessários para avaliação da situação 
metrológica no ponto de alimenta-
ção são apresentados visivelmente 
no ecrã.  Os parâmetros de medição 
também podem ser emitidos através 
de saídas mA ou via serviço de cone-
xão do sistema de instrumentação. 

Funcionamento paralelo 
Função ParaGramer
REG-D(A)
Se os transformadores forem ope-
rados em paralelo, de acordo com 
o processo de minimização Master-
Follower ou corrente reativa de cir-
cuito, é sempre necessário um certo 

esforço dirigido. A função ParaGramer 
automatiza o reconhecimento do fun-
cionamento paralelo. Esta utiliza uma 
configuração da estação do posto de 
transformação e permite assim o re-
conhecimento de quaisquer comuta-
ções paralelas. No programa Master-
Follower ocorre a seleção automática 
do Master. Alternativamente pode 
ser selecionada, de forma explícita, a 
função de um regulador com a função 
adicional MSI (Independente/Master/
Slave) através da entrada binária, tecla-
do ou do sistema de instrumentação.

Programas de segundo plano 
REG-D(A) e PAN-D
A programação livre do sistema de re-
gulação de tensão REG-Sys™, através 
de uma linguagem própria de progra-
mação REG-L, torna-o particulamente 
flexível e eficiente. Devido à utilização 

dos tais programas de segundo plano, 
é possível implementar as soluções 
específicas dos cliente de forma rápida 
e eficiente. Exemplos para tal são: 

•   Regulação de um banco  
  de transformadores
•   Realização de valores  
  limites adicionais
•   Modificação de determinados  
  parâmetros relativamente ao  
  tempo de funcionamento 
•   Geração de menus adicionais e,  
  com isso, os parâmetros 

REGSys™ – inteligente e de programação livre

Estatiscista

Modo conversor

ParaGramer

Programação livre

ParaGramer



REGSys™

Conexão do sistema de 
instrumentação 
REG-D(A) e PAN-D
O sistema de regulação de tensão  
REGSys™ suporta todos os protocolos 
comuns do sistema de instrumentação, 
como Modbus RTU, SPABus, Profibus-DP, 
DNP 3.0, IEC 60870-5-101/103/-104 e 
IEC 61850. Além disso, existem solu-
ções disponíveis em relação à manuten-
ção à distância (remoto) (Com-Server) 
e à conexão em rede de reguladores 
distanciados (ELAN over Ethernet).

Software de parametrização e 
visualização WinREG/REGView 
Encontra-se disponível o programa 
WinREG para parametrização, pro-
gramação e arquivação confortáveis. 

O programa básico pode ser ampliado 
modularmente para diferentes tarefas. 

Em detalhe, estes são: 
•   REGView, consiste por um coletor de  
  dados (Collector) um registador, para  
  arquivação e visualização dos dados  
  do registador REGSys™ 
•   WinTM para parametrização do módulo  
  de monitorização do transformador do  
  REG-D(A) e para visualização 
•  WinDM para parametrização do  
  REG-DM(A) (aparelho de monitorização  
  do transformador simples) 

Unidade(s) de monitorização
PAN-D, PAN-A1, PAN-A2
Como suplemento em relação aos re-
guladores de tensão, o sistema de 



regulação de tensão REGSys™ 
abrange as unidades de monitoriza-
ção PAN-A1, PAN-A2 e PAN-D.

Normalmente estes aparelhos ofere-
cem uma monitorização da tensão. Se 
a tensão for demasiado elevada ou 
demasiado baixa, então os coman-
dos de posicionamento são inter-
rompidos fisicamente, na respetiva 
direção, a partir do regulador de ten-
são para o interruptor escalonado. 

As unidades PAN-A1 e PAN-A2 e 
PAN-D podem reportar adicional-
mente violações dos valores limite 
através de relés. O PAN-D baseia-
se na mesma plataforma como o 
REG-D™ e oferece ainda mais fun-
ções, aumentado simultaneamente 

o conforto (WinREG, programas 
de segundo plano, serviço de cone-
xão do sistema de instrumentação).

Extensões de Hardware  
e conetividade 
ANA-D, BIN-D
O recurso de Hardware já muito fle-
xível e abrangente dos reguladores de 
tensão REG-D(A) pode ainda ser mais 
alargado, utilizando as interfaces analó-
gicas ANA-D (entradas mA ou saídas 
mA) e interfaces binárias BIN-D (en-
tradas binárias ou relé). A ligação des-
tes módulos ocorre através de uma 
interface COM3 disponível de série.

Aqui também pode ser conetado, 
dependendo da aplicação, também 
o conversor COM3 externo.  Este 

permite ao REG-D(A), ou também 
ao PAN-D, comunicar diretamente 
com aparelhos de outros fabrican-
tes via Modbus RTU. Esta solução 
é ideal, se, para efeitos de monito-
rização dos transformadores (p.ex. 
DGA ou medições de temperaturas 
de pontos quentes), o REG-D(A) ti-
ver de recolher, registar ou transmi-
tir, por exemplo via IEC  61850 dados 
de sensores ou outros aparelhos.

REGSys™ – com Hardware flexível

Conversor COM3
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Dados gerais para todas as variantes de aparelhos

Tensão de alimentação      AC/DC 88...264 V ou DC 18...72V
Interfaces       3xRS232, 2xELAN
Faixa de medição de corrente      1/5A
Valores nominais       quatro
Faixa de valor nominal       60...140V
Número máx. de participantes no ELAN  255
Conexão do sistema de instrumentação  IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103,
        IEC 60870-5-104, IEC 61850 
        MODBUS RTU, SPABUS Profibus DP, 
        DNP 3.0 ,DNP 3.0 via Ethernet

REGSys™ – o polivalente

Modelos  Suporte dos componentes (84 TE) de 19 polegadas 
    Estrutura para montagem na parede (30 e 49 TE)  
    Estrutura para montagem no painel de distribuição (30 e 49 TE)
Entradas binárias  16 (no máx. 64 com módulos de expansão BIN-D)*
Saídas binárias   9 (no máx. 64 com módulos de expansão BIN-D)*
LED   8*
Canais analógicos  6 opcional (no máx. 32 com módulos de expansão ANA-D)*

REG-DA™ – o compacto

Modelo Estrutura metálica para montagem na parede, 
   montagem no painel de distribuição e  
   calha DIN 
   Montagem com tipo de proteção IP 54
Entradas binárias  16 (máx. 28)*
Saídas binárias  13 (máx. 25)*
LED  14
Canais analógicos 1 (máx. 8)*

Características do produto REGSys™ 

O seu parceiro de venda

*   Número de entradas/saídas instaláveis na estrutura do REG-DA™,  
  na utilização de uma conexão do sistema de instrumentação

*  Quantidade é válida para um REG-D™ com respetivos módulos  
  de expansão. Dependente do equipamento do REGSys™, a  
  quantidade diverge.
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