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CONTROLE REMOTO E MONITORAMENTO
DE TURBINAS EÓLICAS
RESUMO
Segundo um estudo recente de Rebecca Lindsey e LuAnn Dahlman, a temperatura média mundial aumentou 2°
C em quase 150 anos, o que pode causar um resultado catastrófico no futuro. À medida que o mundo avança,
aumentando o ritmo de desenvolvimento e consumo de infraestrutura, o impacto no meio ambiente aumenta
drasticamente. Apesar disso, as pessoas estão tentando combater a crise ambiental de maneiras diferentes;
alguns estão buscando mais eficiência no consumo, outros estão se voltando para a energia verde gerada pelo
sol, pela água ou pelo vento.

DESAFIO
A energia gerada pelo vento é uma das soluções de energia verde mais importantes. Os locais dos parques eólicos
são geralmente remotos, longe da civilização, nas colinas ou na praia. Esses locais são utilizados porque, para que
o parque eólico seja rentável, deve haver condições que gerem o máximo de vento possível ao longo do ano. No
entanto, ambientes mais severos exigem turbinas eólicas mais complexas, que geralmente consistem em torres,
pás, hubs e nacelas. Para controlar todas as peças, as empresas estão montando controladores de turbinas
eólicas perto da torre. Os controladores de turbinas eólicas, como PLCs, são os cérebros de todas as turbinas
eólicas, pois são usadas para controlar todo o sistema, gerando relatórios e monitorando. Sem ela, a turbina não
funcionaria corretamente, pois deve ser controlada e programada. Por esse motivo, os controladores devem estar
conectados a um sistema unificado para monitoramento remoto, geração de relatórios de geração de energia,
controle de parâmetros e manutenção preditiva. O principal desafio aqui é obter conectividade confiável e segura
à Internet devido à localização remota de parques eólicos.

Direitos autorais © 2020, Teltonika. As especificações e informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações pela Teltonika sem aviso prévio.

ESTUDO DE CASO // ENERGY & UTILITIES

TOPOLOGIA

WIRELESS DATA CONNECTION
WIRED DATA CONNECTION

TRB145

4G LTE

WIND TURBINE
CONTROLLER

RMS

INTERNET

CONTROL
CENTER

SUBSTATION

TRANSMISSION

SOLUÇÃO
A topologia acima mostra toda a solução: a turbina eólica gera energia que é passada para uma subestação e posterior
transmissão. Por outro lado, tudo é controlado e monitorado remotamente através do controlador de turbina eólica,
conectado ao TRB145 - um pequeno mas poderoso gateway serial 4G LTE da Teltonika Networks. Este dispositivo fornece
uma conexão à Internet confiável e estável e atua como um gateway Modbus entre o controlador e o centro de controle,
onde todo o monitoramento e gerenciamento ocorrem. O gateway industrial TRB145 é uma escolha ideal aqui, não apenas
porque possui a interface Serial RS485 com Modbus RTU, mas também porque é alimentado por RutOS, equipado com
recursos avançados como OpenVPN, Firewall, IPsec. Além disso, esse gateway pode ser gerenciado e monitorado através
do RMS - Remote Management System, que, entre outros benefícios, tem a capacidade de enviar relatórios de status e gerar
notificações por SMS ou email.

BENEFÍCIOS
• Fácil de gerenciar - você pode configurar e controlar remotamente um número infinito de TRB145 conectado a
turbinas eólicas usando RMS
• Consumo de energia - como as turbinas eólicas estão gerando energia, elas exigem que todos os dispositivos
consumam pouca energia; o TRB145 consome apenas 2W de energia enquanto transfere dados
• Projeto robusto - TRB145, o mesmo, pois todos os roteadores e gateways da Teltonika têm uma ampla faixa de
temperatura operacional de -40 ° C a 75 ° C, o que é obrigatório quando a solução está ao ar livre
• Tamanho - TRB145 é extremamente pequeno e conveniente para instalar em armários pequenos.

POR QUÊ TELTONIKA?
A Teltonika é um parceiro confiável por mais de 20 anos no mercado de IoT industrial. Durante esse período,
reunimos experiência em conectividade de missão crítica que levou à fabricação de produtos confiáveis, seguros
e fáceis de usar. Projetamos o TRB com a mesma mentalidade e foco, tornando-o um dos melhores gateways
celulares industriais do mercado. Emparelhado com o Teltonika RMS, este dispositivo é a escolha ideal para
conectividade de parques eólicos.
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