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Controle e Proteção de Subestações
Inteligentes SSC600
Proteção Centralizada para Subestações de
Distribuição
O SSC600 representa uma nova
abordagem para proteção e controle
em redes de distribuição centralizando toda a funcionalidade
de proteção e controle em um único
dispositivo no nível da subestação. O
SSC600 é nossa promessa para o
futuro, compatível com IEC 61850 e
pronto para mudar com a evolução da
rede, para oferecer o melhor suporte
ao gerenciamento de ativos por toda a
vida útil da subestação digital.
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Cobertura abrangente de aplicações com um único
dispositivo para otimizar a relação custo-benefício
O controle e proteção para subestações inteligentes
de sistemas elétricos, ABB Ability ™ SSC600, introduz uma maneira revolucionária de pensar na
proteção e controle de redes de distribuição, embora ao mesmo tempo se baseie na sólida e comprovada base tecnológica da ABB manifestada na renomada família de relés de proteção e controle
Relion®. A capacidade de proteger e controlar uma
grande variedade de aplicações de concessionárias
de energia e indústrias, com um único dispositivo
no nível da subestação, permite uma melhor visibilidade de toda a subestação, uma engenharia mínima
e um gerenciamento de processos fácil e eficiente,
além de um gerenciamento de ativos completo e por
toda a vida útil da subestação digital.
As Merging Units no nível de bay/circuito fornecem
as medições e a interface física entre o
equipamento primário do painel e o SSC600. Juntos,
o SSC600 e as Merging Units criam a nova e
exclusiva solução centralizada de proteção e
controle da ABB - compatível com IEC 61850 para o
benefício máximo da comunicação Ethernet em
nível de subestação e ampla interoperabilidade de
dispositivos de automação de subestação.
O SSC600 é igualmente adequado para a retrofit /
adequação de subestações e para novas
instalações. A adição do SSC600 a uma instalação
existente é uma excelente maneira de proporcionar

os desenvolvimentos tecnológicos mais recentes
em proteção e controle à toda a subestação. Após a
integração do SSC600, os relés de proteção
existentes servirão como proteção de backup.
Novas instalações só precisarão de Merging Units
no nível de bay ou circuito, além do SSC600.
Adicionar outro dispositivo SSC600 criará uma
solução centralizada de proteção e controle com
redundância total.
Conceito de pacotes de aplicações para máxima
comodidade e flexibilidade
O SSC600 vem com uma variedade de pacotes de
aplicações apropriados e prontos para você
escolher. Os pacotes de aplicações incluem várias
funções de proteção e controle, que podem ser
combinadas com flexibilidade para atender aos
requisitos específicos da subestação onde será
usado. Os pacotes disponíveis suportam as
seguintes aplicações:
• Proteção de alimentador
-- Proteção de distância para linha
-- Ampla proteção de falta a terra
-- Localizador de faltas
• Proteção de interconexão
• Proteção de transformadores de potência
-- Two-winding differential protection
-- On-load tap-changer control
• Proteção de máquinas
• Proteção de arco com detecção de luz nas merging
units
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Software completamente modular para uma
máxima flexibilidade durante toda a vida útil da
subestação
A modularidade do software permite que você crie
sua própria solução exclusiva para seus requisitos
específicos de proteção. Um único hardware, junto
com os pacotes de aplicações prontos, torna o
pedido do seu SSC600 fácil e tranquilo. Quando os
requisitos mudam, por exemplo, devido a linhas
aéreas sendo substituídas por cabos, o mesmo
acontecerá com o SSC600. O software pode ser
modificado de forma flexível a qualquer momento
para se adaptar às mudanças nos requisitos de
proteção. O SSC600 também oferece acesso
contínuo a novos desenvolvimentos de software durante todo o ciclo de vida da subestação. O que
diferencia a nova abordagem centralizada da
tradicional é a vantagem de apenas ter que
modificar um dispositivo ao invés de todos os relés
de proteção e controle no nível de bay ou circuito. A
atualização de todo o sistema da subestação para se
beneficiar dos desenvolvimentos tecnológicos mais
recentes nunca foi tão fácil. A solução centralizada
de proteção e controle da ABB oferece um
significado completamente novo ao gerenciamento
do ciclo de vida.
Visibilidade de toda a Subestação com a solução
centralizada de proteção e controle
Centralizar toda a funcionalidade de proteção e
controle em um dispositivo na subestação torna o
gerenciamento do processo de distribuição de
energia cômodo e eficiente. A capacidade de
visualizar e monitorar processos no nível da
subestação permite acesso fácil a informações
valiosas, tendo como resultado uma rede menos
complexa.
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Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas
ou modificar o conteúdo deste documento sem
aviso prévio. Com relação aos pedidos de compra, os
detalhes acordados prevalecerão. A ABB não aceita
qualquer responsabilidade por possíveis erros ou
possível falta de informações neste documento.

A capacidade de monitorar e controlar a grande
variedade de dispositivos de subestação por meio
de uma interface homem-máquina centralizada
(IHM) oferece maior percepção sistêmica e permite
o acesso a informações valiosas sobre o processo
de distribuição de energia.
SSC600 – Inovador, Flexível e Fácil de usar
• Proteção e controle centralizados em um único
dispositivo para reduzir a complexidade da rede
• Gerenciamento de processos fácil e eficiente com
visibilidade do funcionamento de toda a
subestação
• Comunicação e interoperabilidade em
conformidade com IEC 61850 entre dispositivos de
automação de subestações
• Extensa cobertura de aplicações com um único
dispositivo para alta flexibilidade e ótima relação
custo-benefício
• Pacotes de aplicações prontos para pedidos
adequados e simples
• Software totalmente modular para máxima
flexibilidade durante todo o ciclo de vida da
subestação
• Fácil adaptação aos requisitos de proteção em
caso de mudança na rede elétrica
• Acesso contínuo aos mais recentes
desenvolvimentos de software e hardware
• Atualização do sistema de subestação de forma
rápida, fácil e econômica com uma solução
centralizada de proteção e controle
• Projetado para suportar a crescente digitalização
de subestações
• Mesma ferramenta de configuração de toda a
família de relés Relion® - PCM600 – compatível
com a IEC 61850
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