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ABB Microscada Pro Enerji SCADA Sistemi 
ABB Microscada Pro tesisinizdeki tüm enerji dağıtım sistemin merkezi olarak kumanda ve kontrol 
edilmesini sağlayan ve kesintisiz enerjinin temel şartı olan gelişmiş bir enerji otomasyon sistemidir. 
  
Bugün için izleme veya gateway işlevselliğiyle başlayın ve ileride ihtiyaçlarınıza göre kontrolü, 
yedeklemeyi, raporlamayı veya diğer ek işlevlerle genişleyen Microscada Pro ile değerli 
yatırımınızı güvence altına alın. 
 

 

Kolay kullanım ve genişleme 

20 yılı aşkın bir zamandır başarıyla çalışan binlerce ABB Microscada sistemi onu trafo ve enerji 
dağıtım merkezleri için güvenirlik ve kullanıcı dostu konularında referans yaptı.  Windows tabanlı 
kullanıcı arayüzüne tanıdık ve kullanımı kolay fonksiyonlarla kullanım rahatlığını ekler. 
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Marka bağımsız çalışma  

ABB Microscada Pro sahip olduğu birçok standart haberleşme protokol desteği sayesinde 
tesisinizde mevcut ve haberleşme özelliği bulunan tüm röle, analizör, PLC, RTU gibi 
donanımlarınızla en yüksek performansla çalışma yeteneğine sahiptir. 

 

Temel Özellikler 

• Röle, analizör, PLC, RTU gibi tüm haberleşebilir cihazları uzaktan izleme ve kontrol etme 
• Kesicileri uzaktan kumanda ve kontrol 
• Enerji, güç, akım, gerilim değerleri uzaktan izleme ve kaydetme 
• Dinamik tekhat ekranlar  
• Otomatik bara renklendirme 
• Olay ve alarm listeleri 
• Trend analizi  
• Bozucu etkilerin analizi 
• Blokaj listeleri 
• Sistem süpervizörlüğü 
• Enerji kalite analizi 
• Entegre konfigürasyon araçları 
• Arıza kayıtlarını inceleme ve değerlendirme 
• Yük alma ve atma 
• OPC server ve client özelliği 
• Master protokoller: IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, 

LON, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Serial/LAN, DNP 3.0, SPA 

• Slave protokoller: IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, DNP 3.0, Serial/LAN 

• GPS zaman senkronizasyonu 

• Kullanıcı yetkilendirme 

• Sıcak yedekli çalışma (redundant) 
• İş istasyonları destekli (workstation) 
• Marka bağımsız çalışma 

• Yüksek performans ve kapasite 

• Standart bilgisayar donanım ve yazılımlarla uyumlu 

• Windows işletim sistemi tabanlı 

 

Doğru kişiye doğru zamanda doğru ve sadece gerekli bilgiler 

• Operatöre: şalt sistemle ilgili net ve doğru bilgi 
• Röle mühendisine: röle izleme ve arıza inceleme terminali 
• İşletme mühendisine: alarm ve olay listeleri, raporlar 
• Planlamaya : üretim, tüketim, ölçüm raporları 

 


