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COMUNICAÇÃO SMART GRID
& SUBSTATION
RESUMO
O mercado de energia é um dos setores mais cruciais da indústria, possibilitando nossa vida cotidiana. Requer
constante desenvolvimento e inovação para torná-lo mais acessível e eficiente. A Internet das Coisas Industrial é
um movimento em direção a mais conectividade e controle em todos os aspectos da digitalização do setor, e o
setor de energia não é exceção.

DESAFIO
Fundamentalmente, a infraestrutura de energia consiste em produção e transmissão. As usinas de energia
nuclear, carvão, gás e instalações de energia renovável juntas geram eletricidade e a transmitem para a rede
usando séries de estações e subestações de alta, média e baixa tensão, eventualmente levando energia para
residências e empresas em todo o mundo. Todas as etapas de produção e transmissão devem ser monitoradas e
controladas de perto para garantir que a infraestrutura esteja produzindo energia suficiente e que seja distribuída
com eficiência por toda a rede de energia. Tudo isso não seria possível se todos os componentes da grade não
fossem conectados e controlados centralmente por engenheiros profissionais e sistemas SCADA avançados. As
subestações possuem uma rede de automação complexa, gerenciada por um controlador de subestação. Para
habilitar a rede inteligente, eles devem estar conectados ao sistema SCADA central via Internet. Mesmo quando
a conectividade com fio à Internet está disponível, é impossível garantir 100% de tempo de atividade, o que é
necessário para controlar toda a infraestrutura de geração e transmissão de energia.
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Integradores e operadores de energia em todo o mundo reconheceram que soluções celulares, como gateways e roteadores
habilitados para 4G LTE, oferecem a conectividade mais confiável e a melhor disponibilidade para seus complexos sistemas
de subestações. Em muitos casos, os controladores de subestações não são novos, o que significa que eles apresentam
interfaces seriais para comunicação, como o RS232. O TRB142 é um gateway celular 4G LTE Cat1 ativado pela Teltonika
Networks capaz de conectar equipamentos herdados via serial RS232 e gerenciar a conectividade com vários protocolos
industriais e de rede, como Modbus RTU e MQTT. Ele também possui funções avançadas de segurança de firmware,
como firewall e vários serviços VPN suportados. Além disso, o TRB142 pode diagnosticar problemas de conectividade e
funcionalidade e reiniciar módulos separados do gateway para restaurar o serviço automaticamente, sem qualquer
interferência dos operadores. Finalmente, todos os dispositivos TRB142 podem ser facilmente monitorados e controlados
a milhares de quilômetros de distância com o Teltonika Remote Management System, que pode gerar não apenas alertas,
relatórios personalizáveis, mas também permite acesso direto aos controladores da subestação conectados usando o
TRB142, mesmo sem IP público.

BENEFÍCIOS
• O TRB142 é fácil de configurar, fácil de instalar e ainda mais fácil de manter, com suporte total ao Sistema de
Gerenciamento Remoto Teltonika. Também é simples dimensionar, pois vários dispositivos podem ser configurados
de uma só vez usando o RMS.
• Esse gateway tem um preço muito razoável e possui robusto 4G LTE Cat1 - projetado para comunicação em interface
serial onde são necessárias baixas velocidades de dados.
• A funcionalidade avançada do firmware inclui suporte para protocolos industriais, de rede e de gerenciamento
remoto, como Modbus RTU, MQTT, DHCP, SNMP e possui firewall e vários serviços VPN suportados.

POR QUÊ TELTONIKA?
O TRB142 abrange funcionalidade e desempenho robustos em um formato pequeno e econômico. Ele segue a
mesma filosofia de desenvolvimento de produtos que outros dispositivos muito mais sofisticados do portfólio
da Teltonika Networks; esses gateways são confiáveis, seguros e fáceis de usar. Nossos gateways e roteadores
celulares industriais estão capacitando milhares de componentes de infraestrutura de rede inteligente em todo o
mundo. Contacte-nos para saber mais!
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