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• Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV2018) täyttävä järjestelmä

• Tehon mittaustarkkuus muuntimessa 0,2 %, taajuuden 
erottelukyky toiminta-alueella 1 mHz

• Parametroitavat säädön kuolleet alueet

• Kaksi statiikkaa: yksi kiinteä ja yksi käyttäjän ohjattava 2–12 %

• Omat parametriryhmät kaikille käyttötiloille

• Analogiamittauksien ja -ohjauksien AD/DA-muuntimien 
erottelukyky on 16 bittiä

• Parametrointi turpiinitoimittajan dokumenttien yksiköissä

• Säätimen takaisinkytkentä tehosta tai johtopyörän avauksesta

• Johto- ja juoksupyörän säätöpiirien ohjaukset analogisena (mA/V) 
tai Nousee/Laskee-venttiiliohjauksena

• Käyttäjän määrittelemät lisärajoittimet teholle ja avaukselle

• Erikseen parametroitavat säätöpiirit tehon asetusarvolle ja aFRR-ohjaukselle

• Säätöpiirien takaisinkytkentöjen kahdennusmahdollisuus sekä automaattinen 
ja manuaalinen vaihto aktiivisen anturin välillä

Yhdistettynä 
koneistoautomaatioon 
VEO-HPG muodostaa 
tehokkaan järjestelmän 
vesivoimakoneiston 
käyttöön ja 
suojaukseen.

VEO Hydropower governor (VEO-HPG) on 
voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset 
(VJV2018) täyttävä vesivoimaturpiinin säätö- ja 
ohjausjärjestelmä, joka pohjautuu Siemens 
S7-1500 -sarjan ohjelmoitavaan logiikkaan. 
Turpiininsäädin voidaan toteuttaa joko erillisenä tai 
integroituna koneistoautomaation kanssa samaan 
prosessoriin, jolloin ne muodostavat tehokkaan ja 
toisiaan tukevan järjestelmän vesivoimakoneiston 
käyttöön ja suojaukseen. 

Turpiininsäädin voidaan kytkeä 
tukemaan verkkotaajuutta sekä 
käyttöreservialueelle että häiriöreservia-
lueelle. Kun molemmat reservituotteet on 
kytketty pois päältä toteutaa säädin 
pelkästään annettua teho-ohjetta. 
Reservituotteille voidaan myös 
parametroida sallitut toteutussuunnat.

Automaattisen taajuudenhallintareservin 
(aFRR) ohjaukseen säätimessä on oma 
erillinen asetusarvo ja sen säätönopeu-
tta voidaan säätää erikseen riippumatta 
turpiinin normaalista tehonsäätönopeu-
desta. Käyttöliittymästä voidaan myös 
määritellä erikseen sallittu ylös- ja 
alassäätömäärä aFRR-reserville sekä 
sallia tai estää ohjearvon toteutus.

Muun-
neltavuus Tekniset tiedot

Järjestelmän 
helppo
testattavuus

Taajuus- 
tuenta

Monipuoliset 
ohjausmah-
dollisuudet
Järjestelmän ja sen eri toimintatilojen 
ohjaus tapahtuu helposti käyttöliit-
tymän sekä kaukokäyttöjärjestelmän 
kautta. Ohjauksen suunnittelussa on 
panostettu käytettävyyteen, ja näin 
ollen kaikki oleellinen tieto koneiston 
ja säädön tilasta on koottu yhteen 
näkymään. 

Näiden lisäksi turpiinia voidaan 
ohjata käsin ohjaustaulun mekaanis-
illa kytkimillä, josta löytyy kytkimet 
johto- ja juoksupyörän automaatti- ja 
käsitilan vaihdolle sekä suunnano-
hjaukseen. Käsinohjauksen toteutus-
tapa riippuu turpiinin ohjaushy-
drauliikan varusteista. 

VEO-HPG-turpiininsäätö- ja 
ohjausjärjestelmä on VEOn omaa 
kehitystyötä. Näin ollen kohteen 
erityistarpeet on helppo huomioida 
järjestelmän suunnittelussa. Osa 
järjestelmän monipuolisista 
ohjaustoiminnoista on käyttäjän 
itse aktivoitavissa ja osa kiinteitä 
turpiinivalmistajan asettamia 
parametreja ja rajoituksia. 

VEO-HPG:n käyttäjäystävällisyys 
on huippuluokkaa ja se sisältää 
useita huoltohenkilöstön työtä 
tukevia toimintoja. Järjestelmään on 
rakennettu helppokäyttöinen 
huoltosivusto, jonka avulla 
koestukset koneiston säätöpiirien 
toiminnalle ja nopeuksille voidaan 
suorittaa ilman ohjelmointilaitteita. 
Kaikki järjestelmän parametrit, 
asteikot ja rajoitinarvot annetaan 
käyttöliittymästä samoina yksik-
köinä kuin turpiinivalmistaja on ne 
antanut, jolloin myös niiden 
vertaaminen mekaaniseen 
asteikkoon ja dokumentaatioon 
onnistuu helposti.

VEO-HPG-järjestelmä 
suunnitellaan aina 
yksilöllisesti asiakkaan 
tarpeen ja jo olemassa 
olevan ohjaushydrauliikan 
mukaan.



veo.fi

VEO Oy on kansainvälinen energiaosaaja, joka tarjoaa automaatio- ja 
sähköistysratkaisuja energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. 
Puolet yrityksen liikevaihdosta tulee uusiutuvien energialähteiden 
ratkaisuista. VEOlla on päätoimipiste Vaasassa, tehtaat Suomessa ja 
Isossa-Britanniassa, sekä toimipaikat myös Ruotsissa ja Norjassa.

Ota yhteyttä!
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