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TAPCON® – REGULAGEM DE TENSÃO
PARA AS EXIGÊNCIAS DE AMANHÃ.
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Há mais de 40 anos os reguladores de tensão da série TAPCON® são
sinônimos de confiabilidade total. Também por isso a MR é líder de mercado
no setor de regulagem de tensão. Nossas experiências abrangentes se
concentram agora na mais nova geração do TAPCON®. O resultado:
o melhor regulador de tensão que a MR já ofereceu.

O novo regulador de tensão TAPCON® é baseado
na nova ISM® Technology, que oferece a mais alta
ﬂexibilidade também com relação às exigências
futuras. Além de operações simples de regulagem,
o TAPCON® também auxilia em aplicações especiais
como a regulagem de transformadores de três
enrolamentos, bancos de transformadores, defasadores e reatores shunt. O nosso sistema modular
permite uma adaptação precisa da gama de funções
do regulador às suas exigências.
Durante o desenvolvimento do TAPCON® já pensamos
nas exigências de amanhã. Com novos algoritmos
de regulagem, o TAPCON® oferece a função TAPCON®
Dynamic Set Point Control (TDSC) como uma solução
para enfrentar os desafios que resultam de uma alimentação descentralizada, que ocorre, por exemplo,
em instalações fotovoltaicas.

Segurança máxima de operação e de dados
Com o TAPCON® seus dados estão sempre seguros.
Nosso conceito de senha baseado em funções
protege contra utilização não autorizada. Além disso,
o TAPCON® dá suporte a todos os protocolos de

comunicação mais comuns e também é adequado
para conexão a sistemas de rede redundantes com
os protocolos RSTP, RPR e HSR. É possível escolher o
meio de transmissão necessário para a transmissão
de dados. Também no caso de interrupção de uma
conexão ao sistema de comando, isso garante uma
comunicação sem atrasos.

Qualidade comprovada até nos detalhes
Todos os nossos produtos atendem às mais altas
exigências de qualidade, confiabilidade e robustez.
A qualidade impecável do novo TAPCON® é comprovada por meio de testes abrangentes de cada componente. Todos os aparelhos passam por Automatic
Optical Inspections (inspeções ópticas automáticas),
In-Circuit Tests (testes em circuito) assim como Runin Tests (testes em operação). Além disso, um teste
final automatizado verifica a configuração de fornecimento de cada aparelho individualmente. Para você
isso significa a mais alta confiabilidade na operação
posterior.

NÍVEL DA REDE
Centro de
controle
da rede

NÍVEL DA ESTAÇÃO

… IEC61850 – RSTP – PRP – HSR ...
… IEC61850 - IEC60870 - DNP3 - Modbus ...
TAPCON ®

CAN

TAPCON ®

Visualização
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O NOVO TAPCON® −
SIMPLES. UNIVERSAL. AVANÇADO.
A nova geração do TAPCON® oferece a você exatamente a abrangência
de funções de que você necessita. Seja qual for o equipamento escolhido,
você se beneficia do hardware atualmente mais moderno com funções
que garantem grande facilidade de operação e ﬂexibilidade máxima.

O hardware mais moderno
I
I
I
I

Formato modular de 19 pol., adaptado às suas exigências até nos detalhes
Possibilidade de retrofit de módulos
Pode utilizar todas as interfaces e protocolos mais comuns
Comunicação redundante por Ethernet com os protocolos RSTP,
PRP e HSR (IEC 62439-3 Edição 2.0, 2012-07)
I Visualização/operação do regulador de tensão de modo local no
aparelho e opcionalmente em qualquer outro lugar, por exemplo,
por PCs locais ou painéis de controle

Utilização abrangente e possibilidade de ampliação
individual
I Pode ser utilizado em aplicações especiais como transformadores

I
I

I
I

de três enrolamentos, operação em paralelo de banco, regulagem
de defasadores ou reatores shunt
Algoritmos especiais de regulagem para problemas decorrentes da alimentação descentralizada (TAPCON® Dynamic Set Point Control (TDSC))
A ferramenta de programação opcional TPLE (TAPCON® Personal Logic
Editor) possibilita ao usuário a criação de funções personalizadas de
aplicativos
Facilidade para ativar e desativar funções – sem programação
Funções de monitoração abrangentes do comutador de derivação
em carga e da regulagem

Segurança máxima de operação e de dados
I Segurança máxima através de autorização de usuário integrada

I
I
I
I
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e administração de usuários com base em funções segundo BDEW/
NERC
Criptografia SSL da transmissão da visualização e dos
uploads/downloads de dados
Bypass de interrupções breves de tensão sem perda de dados
Monitoração permanente da prontidão de funcionamento de
todos os componentes durante a operação
Resistência de CEM garantida para as exigências às vezes
extremas em instalações de alta tensão

Armação embutida para painel de controle, que pode ser fechada,
disponível como acessório opcional.

Facilidade para colocar em funcionamento e operar graças à
ISM® Intuitive Control Interface (IICI)
I Display colorido integrado e totalmente gráfico de 5,7 pol., operação por controle giratório
I Nova interface do usuário intuitiva, parametrização fácil
I Primeira colocação em funcionamento interativa TILA (TAPCON® Interactive Launch Assist)

I
I

I
I

para evitar erros de configuração, com a determinação automática de parâmetros e
verificação de plausibilidade das configurações escolhidas
É possível atualizar o firmware e a configuração com facilidade por Ethernet ou USB
Não é necessária nenhuma ferramenta de parametrização externa graças à visualização
baseada na Web com tecnologia HTML 5, que também possibilita, entre outras coisas,
a visualização em aparelhos finais móveis
Interface para acesso remoto que é fornecida com todos os aparelhos
Documentação do produto sempre disponível para visualização como PDF
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PIONEIRISMO A NOVA ISM® TECHNOLOGY.
Os geradores de corrente voláteis são muito utilizados na alimentação de energia
moderna – e eles oferecem novos desafios para automatização de subestações.
Com a ISM® Technology, a MR conseguiu obter uma base padronizada e arrojada
que cobre todos os aspectos da automação de subestações.
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A ISM® Technology é a base padronizada de hardware
e software com a qual todas as soluções de automatização da MR estão equipadas a partir de agora.
Os componentes de hardware e a arquitetura universal de software se destacam pela facilidade de uso
e flexibilidade. E, naturalmente, o sistema foi criado
para as exigências especiais da tecnologia de energia
com vistas à confiabilidade, robustez e durabilidade.
A ISM™ Technology foi concebida de modo aberto e
flexível e, portanto, pode ser aplicada para fabricar
produtos-padrão assim como para atender as exigências individuais na automação de subestações. Independentemente da aplicação, os usuários se beneficiam de componentes, ferramentas e interfaces de
comando padronizados – resumindo: a ISM® Intuitive
Control Interface (IICI).

Software
I Sistema operacional robusto como base para todas

as funções de sistema e de aplicativos
I Numerosos bancos de dados com apoio de

transações para dados de operação atuais ou
históricos, assim como informações de status ou de
registro
I Visualização baseada na Web de acordo com o
padrão HTML 5 com SVG (Scalable Vector Graphics)
I Todos os protocolos de sistema de controle necessários que são disponibilizados com a funcionalidade
de cliente ou de servidor

Hardware
I Design de hardware modular e eficiente
I Funções integradas e flexíveis com a utilização de

ASICs, entre outras coisas
I Módulos específicos para tarefas diferentes como

medição ou comunicação
I Suporte a todas os padrões de interface mais

comuns
I Formato de 19 pol. ou caixa para montagem em
trilhos no armário de distribuição ou em acionamentos motorizados
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SEMPRE EM BOAS MÃOS –
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MR.
O nosso objetivo é oferecer produtos com precisão e perfeição em grau máximo.
É claro que isso também se aplica à nossa assistência técnica.

Nossa assistência técnica de primeira classe está
baseada em uma rede mundial densa e exclusiva
de Premium Service Providers certificados. Com excelente formação e treinamento regular de acordo
com as nossas especificações. Se ocorrer um defeito
ou se você tiver alguma pergunta, alguém estará
sempre pronto a ajudá-lo – seja nas suas instalações
ou por assistência remota.
Além disso, temos o prazer de oferecer a você
serviços adicionais. Entre eles estão a colocação em
funcionamento, assim como treinamentos gerais com
produtos. Também oferecemos treinamentos técnicos
no nosso centro de treinamento em Regensburg,
que dispõe dos melhores equipamentos, ou em determinadas empresas subsidiárias da MR. A pedido
podemos acompanhar você na certificação da suas
instalações ou nos testes de aceitação de fábrica e de
campo. Também podemos ajudar na modernização
de instalações como, por exemplo, consultoria de
sistemas ou modificação de instalações já existentes.
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Soluções personalizadas para cada cliente,
especialmente criadas para você
A pedido, os nossos especialistas podem criar
ISM® Solutions para as suas exigências. Na alimentação, transmissão e distribuição de energia, nós
oferecemos sistemas feitos sob medida para as áreas
de gerenciamento de dados, conexão de sistema de
controle, regulagem e comando, automatização e
monitoramento de funcionamento de componentes
da alimentação de energia. Aproveite da nossa
experiência de décadas na área de regulagem de
comutadores de derivação em carga e monitoramento de funcionamento.
Nossa assistência técnica ininterrupta compreende:
I Elaboração de inventário
I Consultoria
I Desenvolvimento de uma solução
I Engenharia
I Desenvolvimento e conversão
I Colocação em funcionamento
I Manutenção

MAIS POTÊNCIA,
MAIS VALOR.
Na operação de comutadores de derivação em carga, o que mais vale é a prevenção.
Com nossos conhecimentos especializados e o regulador de tensão TAPCON®.

Estrutura modular e adaptação flexível
I Sistema modular que possibilita uma adaptação precisa às suas necessidades e às mais

diversas variantes de montagem
I Possibilidade de retrofit com os modelos TAPCON® 240 e 260, operação em paralelo

com aparelhos mais antigos da MR (TAPCON® 230/240/250/260)
I É possível realizar operações complexas como a regulagem de transformadores de três
enrolamentos, bancos de transformadores, defasadores e reatores shunt
I Ferramenta de programação opcional TPLE (TAPCON® Personal Logic Editor)

Operação simples e a representação gráfica mais moderna
I Display colorido VGA totalmente gráfico de 5,7 pol., gráficos baseados em vetores -

I
I

I
I
I

escalabilidade perfeita de imagens e textos em todos os aparelhos finais com navegador
da Web
Interface do usuário intuitiva, comando simples com controle giratório
O assistente de colocação em funcionamento evita erros de configuração, os parâmetros
são determinados automaticamente ou verificados quanto à plausibilidade
(TAPCON® Interactive Launch Assist (TILA))
Atualizações de firmware e de configuração simples por Ethernet ou conexão USB
Visualização baseada na Web, o que dispensa instalações adicionais de software
Interface para acesso remoto incluída no material fornecido padrão

Serviços adicionais
I
I
I
I
I

Execução da colocação em funcionamento
Execução e apoio em testes de aceitação de fábrica e de campo
Modernização de instalações – com consultorias de sistema e adaptações de fiação
Treinamentos gerais sobre produtos
Treinamento técnico no nosso centro de treinamento de Regensburg ou em
determinadas subsidiárias de MR
I Treinamento no local, como treinamento prático na instalação
I Acompanhamento de certificação de instalações

Segurança de funcionamento máxima
I Componentes testados individualmente assim como testes automatizados de função

de todas as configurações de fábrica
I Proteção contra acessos não autorizados através de autenticação de usuários,

que pode ser administrada com base em funções
I Conexão a sistemas de rede redundantes
I Conexões de comunicação criptografadas com SSL
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TAPCON® – DADOS TÉCNICOS.
Escopo de funções
Modos de operação

local, remota

Modos de regulagem

manual, automático

Detecção da posição de tap

digital, analógica

Funções padrão

Regulagem de tensão linear e inversa
Compensação de linha (compensação R-X ou Z)
Operação em paralelo para até 16 transformadores
(métodos: mestre/escravo; sincronização automática ou corrente reativa circulante)

Funções opcionais*

Topologia específica do cliente
Regulagem de transformadores de três enrolamentos
Operação em paralelo de banco de transformadores monofásicos
Aplicações de defasadores (regulagem de potência ativa, potência reativa ou ângulo de fase)
Programação específica para o pedido
Função de armazenamento com representação gráfica

Funções de monitoração

Monitoração de largura de banda
Monitoração de intervalos de comutação (para comutações totais de subida ou descida)
Monitoração de funcionamento
Controle de direção de comutação
Limites de taps ajustáveis
Vários valores-limite ajustáveis para todos os valores analógicos inclusive histerese

Comunicação (opcional)

IEC60870-5-101/103, Slave & Master
IEC60870-5-104, Server & Client
DNP 3, Slave & Master
MODBUS ASCII / RTU / TCP, Server & Client
IEC 61850 Edição 1 e 2; Server & Client, GOOSE*
Conexão de porta dual de Ethernet com protocolos de redundância RSTP e PRP
(IEC 62439-3 Edition 2.0, 2012-07)

Segurança

Administração de usuários com proteção de acesso correspondente a BDEW ou NERC

Ferramenta de programação TPLE*

Criação de funções individuais de comando e monitoramento

Idiomas de utilização

Alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, português, russo, chinês, coreano

* Opcional
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Hardware
HMI

Display colorido totalmente gráfico de 5,7 pol. com 1 controle giratório,
7 teclas de comando e 8 LEDs, 1 interface de parametrização (Ethernet RJ45)

Medição

Medição de U/I monofásica
Medição de U/I trifásica

Entradas e saídas
digitais

Entradas digitais

Grupos de entrada separados galvanicamente, tensão de sinal 18...265 V AC/DC

Saídas de relé

Contatos de relé separados galvanicamente fornecidos como
contatos normalmente abertos ou inversores

Canais de entradas
e saídas analógicas

Entradas analógicas

Corrente, tensão, resistência

Entradas analógicas

Corrente, tensão

Interfaces

Ethernet

1 x RJ45 para comunicação de central de controle

(Lado traseiro do
aparelho)

1 x RJ45 para parametrização remota
1 x RJ45 para conexão HMI
2 x fibra ópticas, 1310 nm
2 x RJ45 ou fibra óptica (1310 nm) com função de redundância RSTP e PRP*
Serial

1 x RS232/422/485
Fibra óptica (conexão: FST ou FSMA, comprimento de onda 660 ou 850 nm*)
2 x CAN (para operação em paralelo e conexão com módulos de I/O descentralizados)
1 x USB 2.0

* Opcional

Dados técnicos
Temperatura ambiente

Em operação

-25°C a +70°C

Quando armazenado

-40°C a +85°C

Alimentação de tensão
Formato da caixa

85...264 V AC/DC
20...70 V DC*
Padrão de 19 pol.

84 unid. largura x 3 unid. altura

Dimensões

aprox. 483 x 133 x 160 mm (L x A x P)
Armação embutida para painel de controle*

Tipo de proteção

Frente IP52
Traseira IP20

* Opcional

Regulamentos/normas
Normas respeitadas
no projeto

IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61000-6-2/-4
IEC 60255-21-1/-2/-3 Class 1
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