TechiNode™-systemet
För effektiv kontroll och övervakning av eldistributionsnätet.

TechiNode™-systemet – Tillförlitlig kommunikation.

ÖKANDE KRAV PÅ KOMMUNIKATION
De senaste åren har en rad förändringar skett inom kommunikationsområdet. Frekvensband har avvecklats, nedgrävda teleledningar har
ersatt med fiber, de gamla signalkablarna börjar i flera nät orsaka problem p.g.a. ålderstecken eller tas helt enkelt bort av Telia m.fl., andra
kommunikationssystem som varit i bruk i många år fungerar sämre/
har upphört att fungera.
Samtidigt är det idag viktigare än någonsin att kunna överblicka nätet
och samla in information för att kunna vidta proaktiva åtgärder och
automatisera vissa funktioner och få larm vid olika situationer. Moderna
elnät måste klara höga säkerhetskrav och stabilitet. Planerade utbyggnader, inkoppling av nya energikällor och snabba reaktioner på förändringar i konsumtionsmönster kräver kraftfull övervakning och kontroll
av elnätet. För styrning av elnätet krävs tillförlitlig datakommunikation.
Ofta räcker inte publika kommunikationsnät eller är tekniskt olämpliga.

TECHINODE™-SYSTEMET FÖR EFFEKTIV, FLEXIBEL
OCH STABIL KOMMUNIKATION
TechiNode™ -systemet är benämningen på Techinovas egenutvecklade systemlösning för eldistributions-marknaden. TechiNode™-systemet kan enkelt beskrivas som ett radionätverk som löper parallellt
med det ordinära elnätet. Systemet möjliggör kontroll och övervakning av elnätet, feldetektering, mätning, automatisering av manuella moment såsom manöver av brytare och frånskiljare.
Radio-RTU:n utgör kärnan i TechiNode™-systemet. Den är effektiv utifrån funktion, utrymmeskrav och energiförbrukning genom integrerade funktioner för radio, kommunikation, automation och I/O. Den fysiska
hårdvaran är densamma till både basstation, remotestation och repeater, medan mjukvaran anpassas
beroende vilken funktion enheten skall ha. Våra RTU: er har inbyggd privat radio, vilket skapar möjligheten att kommunicera med utrustning där det av någon anledning är omöjligt eller medför stora kostnader
att förlägga en fiber- eller kopparkabel. Radiomodemen kan kommunicera punkt till punkt eller punkt till
multipunkt i större system på avstånd över 30 km. Överföringsavståndet är beroende av många faktorer
bl.a. radiohastighet, kanalbredd, uteffekt, antenn och topologi. En inbyggd repeater-funktionalitet ökar
överföringsavståndet väsentligt. Det är möjligt att kommunicera med enheter som har seriella gränssnitt
så som RS-232/V.24 och RS-485 eller enheter med Ethernet, digitala-, analoga- samt pulssignaler. Enheterna kan sinsemellan spegla data mellan sina egna in och utgångar och därmed mycket enkelt agera
transparant länk för ansluten utrustning utan behov av protokoll.
Kommunikation mellan radioenheterna är händelsestyrd vilket innebär att enheter endast rapporterar in
till TechiNode™- koncentratorn vid statusförändring. Detta minimerar och effektiviserar radiotrafiken. För
att kontrollera att alla enheter är online genomförs en integritetstest med ett valbart intervall, t.ex. var
12:e timme. Kan även ske individuellt som funktion av bildbyte i SCADA och ger då en aktuella värden för
operatören.
Med privat radio äger du som kund din egen kommunikation. TechiNode™-systemet har även stöd för
RAKEL och IP. Det går bra att kombinera de olika kommunikationssätten och använda något medium
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som redundans. Enheterna har en mycket låg strömförbrukning och därmed lång stand-by tid som är en
viktig egenskap vid batteridrift vid driftstörningar, solcellsdrivna tillämpningar etc.
Systemet kommunicerar säkert via kryptering som används inom branschen. Loggning och lagring av
data genereras för att möjliggöra analys av driftdata för att förebygga störningar.
Radiokommunikation är en ultimat lösning för system som kräver hög tillförlitlighet och säkerhet. Ägaren
till det privata radionätet har full kontroll över sitt datakommunikationsnät.

ÖVERFÖRING MED HÖG
SÄKERHET OCH RÄCKVIDD
TechiNode™ kommunikations-RTU ger ett säkert och tillförlitligt kommunikationsnätverk. Enheten
innehåller flera funktioner för att ytterligare öka säkerheten i överföringen, såsom kollisionshantering
och felkorrigering. Detta ökar i praktiken även radions räckvidd. Det är även möjligt att kryptera meddelanden för att höja säkerhetsnivån.

ADAPTIV FREKVENSJUSTERING
Kommunikations-RTU:n kan justeras 12 MHz i frekvens, inom respektive frekvensband. Frekvensen för
mottagare och sändare kan ställas in separat. Uteffekten kan justeras från 10 milliwatt till 5 Watt med
hjälp av användargränssnittet.

FLEXIBEL OCH UTBYGGBAR RTU
Kommunikations-RTU:n är utformad för att vara flexibel och utbyggbar.

GODA EGENSKAPER FÖR VÄDERTÅLIGHET
Kommunikationsnätet skall hålla i många år. Våra kommunikations-RTU: er har en robust konstruktion
och har goda egenskaper för vädertålighet. De är anpassade för att klara våra nordiska vintrar med kyla
och snö, kraftiga stormar, liksom varma sommardagar och åska. Det är ytterst sällsynt att radion blir skadad p.g.a. åskväder. Skulle olyckan ändå vara framme så är vår kommunikatons-RTU utrustad med en
USB-port, vilket medför att vi kan skicka filer som gör att vi snabbt kan få ditt nät i drift efter exempelvis
ett åsknedslag.
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INTEGRERAD MJUKVARA
FÖR ENKEL KONFIGURATION
Konfigureringen utförs enkelt med hjälp av standard terminalmjukvara via inbyggda menyer i enheterna
och därmed behövs inte installation av konfigurationsprogram. Alla funktioner finns i samtliga radiomodem, fördelen med detta är att alla radiomodem kan användas som basstation, slav eller repeater.
Som användare bestämmer du vilka funktioner som skall vara aktiverade och vilken uppgifter du vill att
TechiNode™ kommunikations-RTU skall utföra, allt för att möta dina behov och krav.

NÄTKONFIGURATION
Mjukvaran är således integrerad i systemet och inga extra
licenser behövs. Den är optimerad för realtidssystem och ger
korta svarstider. Den kan uppgraderas lokalt på plats via ett
seriegränssnitt eller via fjärr. Mjukvarans modulära uppbyggnad ger möjligheter att integrera kundspecifika funktioner.
Detta kan reducera antalet enheter som normalt kopplas till
ett radiomodem.

SERVICEMENYN
Servicemenyn är lösenordsskyddad för att förhindra åtkomst
för obehöriga användare, ofrivillig felkonfiguration m.m.
I servicemenyn kan man ändra bland annat; frekvens, uteffekt, radions hastighet över luften etc. Det går även att göra
detta fjärrmässigt vilket skulle kunna bli av intresse i det fall
PTS i framtiden skulle lägga till fler/alternativt byta kanaler.

BASSTATIONEN TECHINODE™ BRS71 – EN SMART
NÄTVERKSKONCENTRATOR
TechiNode™ BRS71 är basstation/nätverkskoncentrator för protokoll IEC 60 870-5-101. Den har inbyggt stöd för trådlös anslutning mot underliggande TechiNode™-RTU: er. Det inbyggda trådlösa stödet
innehåller en egenutvecklade privat radiolösning och/eller Rakel. Vidare kan tredjeparts RTU:ers information vidarebefordras seriellt via TechiNode™ Gateways, vilket underlättar för användaren och skapar
färre parallella system.
TechiNode™ BRS71 innehåller också en egen databas vilket möjliggör händelsestyrda statusuppdateringar från TechiNode™ enheter. Detta ger en kommunikation som är avsevärt mycket snabbare än ett
traditionellt avfrågat trådlöst nätverk.
Basstationen kan levereras skåpsmonterad eller för rackmontege i 19” rack eller på DIN skena. Den har
en inbyggd Ethernet port med stöd för TCP/IP kommunikation och kan levereras med eller utan IP-anslutning.
Tredjeparts IED: er (RTU: er, reläskydd etc.) kan integreras.
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BRS71 kan levereras med eller utan egen UPS. Den har inbyggt I/O stöd. Detta gör att den kan installeras geografiskt distribuerat med lokal I/O- hantering samt som koncentrator för underliggande
TechiNode™-enheter.

TECHINODE™ REPEATER FÖR
UTÖKAD RADIOTÄCKNING
Repeaters används för att förlänga kommunikationsavståndet från punkt till punkt, exempelvis mellan
basstation och fjärrstationer. Den placeras vanligtvis på en naturligt hög punkt eller i mast. TechiNode™
Repeater byggs in och levereras i ett skåp som anpassas beroende på om placeringen sker inomhus
eller utomhus. Radiotäckningen beror på många saker såsom; datahastighet, radiouteffekt, antenner,
antennhöjd samt lokal topologi. Av denna anledning har alla kommunikations-RTU: er inbyggd repeterings-funktionalitet. Detta gör att radiotäckningen utökas avsevärt samt också i många fall omintetgör
behovet av dedikerade repeatrar. Det finns dock tillfällen där en dedikerad repeater är nödvändig.
Strömförsörjs från elnätet, med 48 timmars uppladdningsbart reservdriftbatteri
Larmar proaktivt när batteriet behöver bytas

Fjärrövervakning

Indikeringar för strömavbrott, aktivitet och diagnostik

RS 15 – Baksida.

RS 15 – Framsida.

TECHINODE™
KOMMUNIKATIONS-RTU RS15
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TECHINODE™
KOMMUNIKATIONS-RTU RS15
INTERFACE
USB-gränssnitt | USB-host (2-0)

2 x RS-232

Ethernet-gränssnitt

1 x RS-485 port

10/100 Mbit Ethernet RJ-45 med AUTOMDX

1 x Dedikerad konfigurationsport

Strömförbrukning
Aktiv läge 100 mA

16 x Digitala ingångar
8 x Digitala utgångar

USB-porten möjliggör anslutning av USB-enheter
för loggning mätdata & diagnostik, lagring av
konfiguration och snabb återställning i de fall man
behöver ersätta en enhet.

4 x Analoga ingångar 0..20 mA
4 x Analoga utgångar 0..20 mA

MOTTAGARE

RADIOPARAMETRAR

UPPFYLLER FÖLJANDE STANDARD

Frekvensområde

Antennanslutning

Radioegenskaper

138-151 MHz 420-470 Mhz

N-kontakt

EN300 113 MS, FCC Part 90

Kanalomfång

Dimensioner

Emission, immunitet

>20 Mhz

160x100x50 mm

EN301 489.1, 301.489-5, FCC Part 15

Kanalseparering

Vikt

ESD

Programmerbar 12,5 eller 25 kHz

500 g

En 61000-4-2 level 4

Arbetsfrekvens

Känslighet (8dbm)

RoHS

Programmerbar i 6,25 kHz steg

-110 dbm

2000/95/EC

Frekvensstabilitet

Kanalseparation

Temperaturområden

+/- 1,0 ppm vid -20 - + 55°C

Programmerbart -12,5 eller 25 kHz

Överföringsfördröjning

Strömförbrukning

2 ms @ 25 kHz kanal

1A vid 1w sändning
0.4A vid 100mW sändning
0.25A vid 10 mW sändning
100 mA vid mottagning
100 uA vid strömsparläge

-25 - + 55°C uppfyller alla standarder
-35 - + 75°C funktion
- 40 - + 85 °C förvaring

Luftfuktighet
<95 % @ 25°C ej kondenserade
100 mA vid mottagning

Montering
DIN-skena

IP-klass
IP52

SÄNDARE

Uteffekt
10 mW – 5W (justerbar i steg om 10 mW)

Spänningsmatning
+10.-24 VDC

Grankanalstörning
Normalt 70 dB c mätmetod EN300113

normalt 70 dB c mätmetod EN300113
9 600 bps @ 12,5 kHz kanal
19 000 bps @ 25 kHz kanal
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TECHINODE™RAKEL – ETT BRA KOMPLEMENT FÖR
KRITISKA APPLIKATIONER
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla
samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Det är MSB som ansvar för RAKEL(RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) i Sverige. Rakelsystemet bygger på en internationell teknisk
standard som kallas TETRA som är framtagen för denna typ av tillämpning. Systemet är digitalt och
sändningarna kan krypteras för att avlyssning då inte ska vara möjlig. Rakel täcker 99,84 procent av
Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta. Rakelsystemet är byggt och planerat för att klara
svåra väder-förhållanden och elavbrott. Till exempel används dubbla förbindelser på de flesta ställen och
målet är att basstationerna ska ha reservkraft för sju dagars elavbrott. Techinova innehar en TEA2-licens
hos MSB och TechiNode™-systemet tillhör MSB:s godkända produkter för Telematik.
När RAKEL används i TechiNode™-systemet får du även flera fördelar som är framtagna i utvecklingen av
vår privata radio, t.ex. kan du mäta signalstyrkan i Rakel-nätet och sätta gränsvärden för larm.

Genom att blanda TechiNode™ Radio-RTU
och TechiNode™ Rakel-RTU i samma nätverk
skapas ett kostnadseffektivt och stabilt
kommunikationsnätverk.
Om vissa punkter i nätverket saknar Rakel täckning kan intilliggande Rakel-RTU upprepa Rakel-meddelandet över radio, vilket betyder att TechiNode systemets geografiska täckning utökas.
Funktionaliteter som; protokollstöd till SCADA (DNP3 och IEC 60870-5-101), inbyggd databas för minskad belastning på nätet, adaptiv routingtabell och fjärrsupport och konfiguration
Integrationen till TechiNode™-systemet är sömlös med bibehållna funktioner för test av radiovägar och
signalnivåer.
Techinova använder SDS-teknologi (meddelanden)
TechiNode™ Rakel-basstation ger samma goda egenskaper som TechiNode™ radiobasstation. Det är
även möjligt att blanda TechiNode™ radio RTU och TechiNode™ Rakel RTU inom samma nätverk. Detta
ger mycket intressanta topologifördelar t.ex., om vissa punkter i nätverket saknar Rakel täckning kan
intilliggande Rakel RTU upprepa Rakel meddelandet över radio, vilket betyder att TechiNode™-systemets
geografiska täckning utökas, utan extra kostnad. Basstationerna kan placeras var som helst inom Rakel
nätet, t.ex. i en nätstation eller i ett stolpmonterat skåp.
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RAKEL-MODEM
TC TETRA DATAMODEM TEA-2

GRÄNSSNITT

SÄKERHET

UPPFYLLER FÖLJANDE STANDARD

RS-232 Seriell gränssnitt med
AT-kommando och stöd för IP-data.

Autentisering

Radiogränssnitt

(Identifiering)

EN300 392 V + D

BNC antennkontakt för TETRA.

Autentisering

Validering

SMA antennkontakt för GPS.

Ömsesiding

EN300 394 V+D

Radiogränssnittskryptering

Temperaturintervall

(AIE)

-20°C till 55°C

Strömförsörjning 10-36 V DC via
skruvplint.
Galvaniskt skild från antennjord.

Dynamiska och statiska
krypteringsnycklar
(DCK/CCK) som stödjer TETRAkrypterings-algoritmerna TEA-1,
TEA-2 och TEA-3

TRÅDLÖS DATA
TETRA IP-datapaket, en SLOT.
AT-kommandegränssnitt för
externa applikationer.
Gruppadressering av sds, skicka
och ta emot SDS på FACCH i ett
pågående gruppsamtal.

Temporär avaktivering
/aktivering
(Stun)

Permanent avaktivering
(Kill)

Dimensioner
220x108x50 mm

Vikt
725 g

EFFEKTKLASS
Effektklass
EN300392-2 anpassad

Effektklass 3
3W

SPECIFIKATIONER

GPS-mottagare
Inbyggd

Noggrannhet vid kallstart (fri sikt)
5 m (50 % tillförlitlighet)

(Uppmätt vid 130 dbm)
10 m (95 % tillförlitlighet)

Kallstart system TTFF ”Time To
First Fix” (fri sikt)
40 s (genomsnitt)
60 s (95% tillförlitlighet)
NMEA-utsignal kan aktiveras med hjälp av
AT-kommandots gränssnitt

INDIKERINGAR
Power On-indikation.
I drift indikation.
GPS Fix Indikation.

POSITIONERING

Stöd för ETSI positioneringsinformationsprotokoll för TETRA (LIP)
Tid & avstånd i trigger
Position, sänder på begäran
Återställning av sparad data
GPS-data sparas vid utebliven
TETRA-täckning och skickas vid förnyad
kontakt med nätet

Mottagare
Klass A

Frekvensband
380-430 MHz
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TECHINODE™-SYSTEMET
INTEGRATION MOT SCADA
TechiNode™- kommunikations-koncentrator har stöd för
IEC 60870-5-101 Slav. Kommunikation mot understationer kan ske via Privat radio och/eller Rakel.

PRODUKTER FÖR KOMMUNIKATION
TechiNode™ Basstation BRS71
TechiNode™ Repeater

TechiNode™ RTU-serie
Antenner

Fältmätnings-kit

RAKEL-modem

TECHINOVAS PERSONAL FINNS DÄR FÖR DIG GENOM
HELA PROJEKTET, OCH EFTER
Eldistributionsföretag har allt ökande krav och förväntningar på sig. Kunderna kräver leveranssäkerhet
och snabba åtgärder. Många har gjort stora investeringar i avancerad utrustning för att säkra sina nät. Den
avancerade utrustningen löser många problem, men skapar även nya behov.
På Techinova tecknar vi service- och supportavtal med våra kunder, där vi kommer överens om, och reglerar vårt fortsatta arbete efter driftsättningen. Samtliga våra avtalskunder får tillgång till fria programuppdateringar.
Techinova AB har en egen, fullt utrustad serviceverkstad. Vi lagerhåller de mest kritiska komponenterna
och samverkar med ett flertal av oss godkända underleverantörer. Vi har spårbarhet i våra produkter, vilket
innebär att vi vet vilken utrustning och vilken mjukvara som är placerade vid respektive objekt i ditt nät.
Vår kundsupport sätter dig i kontakt med en av våra servicetekniker. Genom våra samarbetspartners kan
vi snabbt vara på plats om problem skulle uppstå. Vi loggar dina ärenden, så oavsett vem på Techinova du
talar med, skall vi förstå din problematik.
Våra radio-RTU:er är utrustade med en USB-port, vilket medför att vi kan skicka filer som gör att vi snabbt
kan få ditt nät i drift efter exempelvis ett åsknedslag.
Liksom vi skräddarsyr våra systemförslag för respektive kund, gör vi även det när vi tecknar service- och
supportavtal. Tack vare våra erfarna och branschkunniga servicetekniker och ingenjörer kan Techinova
erbjuda ett helhetsåtagande för service och support även för äldre utrustning. Vi erbjuder även en tjänst
för s.k. Facilities Management som innebär att vi kan övervaka ditt nätverk från vårt kontor.
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SKRIVBORDSSTUDIE –
SIMULERAR DEN OPTIMALA LÖSNINGEN
Simulering av radiovägar utifrån faktiska koordinater.
Analys av signalspridning/signalstyrka.

FÄLTMÄTNING – ÖVERSIKT ÖVER RÅDANDE
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH LÖSNINGAR
När du har beslutat dig för att investera i radiokommunikation och automation inleder vi som regel arbetet med att göra en simulerad Radiostudie för att bedöma hur radionätet skall byggas upp. Normalt följs
denna upp med en fältmätning på plats. Vi mäter objekt för objekt för att vi skall få en optimal signalstyrka och en väl fungerande kommunikation. Arbetet dokumenteras och utmynnar i en fältmätningsrapport, vilken innehåller en kartöversikt på era objekt, en radionätverkslista och i förekommande fall även
revisionshistorik. Utifrån denna information skräddarsys ett systemförslag för er räkning där hänsyn har
tagits till terrängen i området, befintlig utrustning och placering. Vi specificerar de produkter som behövs
för ett fungerande system.
Personal från Techinova genomför på plats en radioanalys. Antenner, analysatorer och mätinstrument
nyttjas i arbetet. Objekt för objekt mäts i fält i syfte att ge maximal signalstyrka och god kommunikation.
Utifrån fältmätningen utarbetas ett systemförslag.
Efter slutfört arbete får kunden en fältmätningsrapport med kartöversikt på objekten, radionätverkslista
samt ev. revisions-historik samt förslag och kommentarer objekt för objekt.

DRIFTSÄTTNING/KONFIGURATION OCH UTBILDNING
– EN VIKTIG DEL I VÅR LEVERANS
Ofta monterar och installerar kunden eller en entreprenör enheterna, medan tekniker från Techinova
bistår med driftsättning och konfiguration.
I samband med driftsättningen genomförs en enklare produktutbildning så att ni får en bra start i arbetet
med era nyinstallerade verktyg
Vi lämnar inte uppdraget innan det är säkerställt att installationen och funktionerna fungerar som de ska
och personalen vet hur de ska använda dem.

SERVICE & SUPPORT –
VI FINNS DÄR FÖR ER NÄR NI BEHÖVER OSS
Techinova bistår med personlig support från en specialutbildad tekniker som med din tillåtelse kan ansluta till ditt datorsystem för att hjälpa dig. Vissa problem kräver på-platsen hjälp och då bokar vi en tid
och besöker dig på plats.
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TechiNode™-systemet – Tillförlitlig kommunikation.

På Techinova tecknar vi service- och supportavtal med våra kunder, där vi kommer överens om, och
reglerar vårt fortsatta arbete efter driftsättningen. Samtliga våra avtalskunder får tillgång till fria produktuppdateringar.
Vår kundsupport sätter dig i kontakt med en av våra servicetekniker. Genom våra samarbetspartners kan
vi snabbt vara på plats om problem skulle uppstå. Vi loggar dina ärenden, så oavsett vem på Techinova
du talar med, skall vi förstå din problematik.
Våra produkter är utrustade med en USB-port, vilket medför att vi kan skicka filer som gör att vi snabbt
kan få ditt nät i drift efter exempelvis ett åsknedslag.
Liksom vi skräddarsyr våra systemförslag för respektive kund, gör vi även det när vi tecknar våra s ervice
och supportavtal. Tack vare våra erfarna och branschkunniga servicetekniker och ingenjörer kan
Techinova erbjuda ett helhetsåtagande för service och support även för äldre utrustning. Vi e rbjuder
även en tjänst för s.k. Facilities Management som innebär att vi kan övervaka ditt nätverk från vårt
kontor.

MINSKA RISKEN FÖR STÖRNINGAR -ANSÖKAN OM
EGEN FREKVENS
PTS fördelar radiospektrum och ger tillstånd för radiosändare. Myndigheten övervakar också att radiooch teleutrustning som säljs i Sverige uppfyller kraven i EU:s radioutrustningsdirektiv. Bland PTS övriga
uppgifter finns utredning av radiostörningar.
Radiomodem kan användas på fria frekvensband, som delas med andra användare, eller på egen frekvens som ibland kräver tillstånd för nyttjande. I Sverige är det vanligast att man tilldelas frekvensband
på VHF (Very High Frequency) eller UHF (Ultra High Frequency) bandet. Techinova har stöd för både VHF
och UHF. Det vanligaste är att svenska el-distributörer använder sig av dedikerade kanaler 142,025 eller
142,125 MHz på VHF bandet.
När man ansöker om och använder en egen frekvens minskas risken för störningar från andra användare. Techinova bistår med att ansöka om en dedikerad frekvens. Frekvenstillstånd söks hos Post- och
telestyrelsen.

UTBILDNING – FÖRDJUPA ER KUNSKAP
I samband med driftsättningen genomförs en enklare produktutbildning. Techinova erbjuder även fördjupad utbildning på systemnivå. Vi erbjuder även olika specialutbildningar. Allt från SCADA till fältmätning
och radioteori. Utbildningarna indelas ofta i en teoretisk och praktisk del.
Under den del som utgör utbildning i fält tillhandahåller vi den fysiska utrustning som behövs. För eldistributionsföretag eller serviceföretag som själva vill göra sina fältmätningar har vi i vårt produktutbud
även ett fältmätnings-kit.
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