
 
 

e-terra powercom BPL 
Szerokopasmowa komunikacja za pośrednictwem linii 
energetycznych średniego napięcia 
Rozwiązanie e-terrapowercom jest to szerokopasmowy modem zintegrowanym switchem stworzonym do 

komunikacji za pośrednictwem  istniejących linii energetycznych średnio i niskonapięciowych sieci. Oparty jest 

na technologii szerokopasmowej PLC z dodatkowymi funkcjami pozwalającymi stworzyć niezawodne i oszczędne 

sieci komunikacyjne. BPL e-terrapowercom oferuje wzmocnioną konstrukcję i wysoką wydajność do szeregu 

zastosowań, takich jak pomiary, automatyka, monitoring majątku, nadzór wideo lub telefonia IP. 

 

Kluczowe zalety 
• Łatwy i szybki montaż w ramach istniejących lini zasilania, niewielkie rozmiary i brak dodatkowych kosztów 

sprzętowych. 

• Wysoka przepustowość umożliwiająca wykorzystanie wielu usług w ramach IP Ethernet zapewnia płynną 

integrację sieciową. Niskie opóźnienie i niezawodność w porównaniu z technologiami komórkowymi do 

zastosowań w czasie rzeczywistym. 

• Dedykowana i własna sieć eliminuje zależność od dostawców telekomunikacyjnych, problemy z zasięgiem czy 

opłaty za dzierżawione linie zapewniając pełną priorytetowość i kontrolę nad kanałem danych. 

• Rozszerza zasięg sieci o miejsca, do których częstotliwości radiowe nie docierają, np. podziemne komory lub 

podstacje. 

• Obsługuje wiele topologii sieciowych np. pierścieniowe, liniowe czy punkt-multipunkt stosowane 

w większości architektur sieci energetycznych. 

 

Zastosowania 
Modem e-terrapowercom został stworzony dla sieci energetycznych i zastosowań przemysłowych; 
Typowe zastosowania: 
 

Zdalne sterowanie i monitoring Sieci o rozszerzonym zastosowaniu 

• Remote Terminal Units (RTU) • Rozszerzenie LAN 

• IEC® 104 oraz Goose IEC 61850 • Nadmiarowość kanału 

• Inteligentne czujniki i wykrywacze • Backhauling do lokalnego dostępu Wi-Fi 

• Rozdzielnica sterowane zdalnie Łączność multimedialna 
• Sterowanie dostępem • VoIP 

Zaawansowana infrastruktura 
pomiarowa 

• Monitoring wideo 
 

• Dostęp do sieci infrastrukturowej 

• Pomiar średniego napięcia  

• Backhauling danych pomiarowych niskiego 
napięcia  
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Lepsza konstrukcja 
i sprawdzona wydajność 
• Oferuje wysoką moc sygnału zapewniającą 

optymalną wydajność 

• Do 200 Mbps* przepustowości i kanał danych 
o niskim opóźnieniu 

• Wzmacniacz zaprojektowany do obsługi na 
znacznych odległości bez replikatorów 

• Konfigurowalne częstotliwości do 
wielokanałowych zastosowań i zapora 
przeciwdziałająca zakłóceniom 

Wbudowana, elastyczna 
funkcja switcha 
• Wbudowany switch Ethernet obniżający koszty 

wdrożenia 

• Zintegrowany GUI do konfiguracji i konserwacji 

• Wbudowane narzędzia monitorowania 
i pomiarowe przyspieszające wdrożenie 
i upraszczające konserwację 

• Tryb szybkiego uruchomienia wykorzystujący 
domyślne konfiguracje fabryczne 

• Zabezpieczenia chroniące przed lokalnym 
i zdalnym nieupoważnionym dostępem 

Wzmocniona konstrukcja 
z obniżonym kosztem 
użytkowania 
• Specjalnie wzmocniona obudowa o klasie 

szczelności IP-40 pozbawiona wentylatorów dla 
dłuższej żywotności 

• Mozliwość zasilania urządzenia zmiennym lub 
stałym napięciem. 

• Mocowanie do szyn DIN i niewielkie rozmiary 

• Posiada certyfikat EMC do użytkowania 
w obszarach wysokiego napięcia i klasy II 
bezpieczeństwa elektrycznego 

* Maksymalna przepustowość zależy od stosunku 

sygnału do szumu i czynników zewnętrznych 



Środowisko mediów i przemysłowe 
Firmy dostarczające media i zakłady przemysłowe poszukują skutecznych, tanich rozwiązań w celu przesyłania danych z urządzeń do centrów sterowania. 
Rozwiązania e-terrapowercom BPL stosowane są do komunikacji: 

• z urządzeniami zabudowanymi w oddalonych miejscach, gdzie zasięg 
komórkowy lub innych technologii radiowych jest ograniczony lub 
zawodny. 

• w przypadku środowiska o zmiennych warunkach 

• w celu łatwej konserwacji dla pracowników bez specjalizacji w zakresie 
telekomunikacji 

• Własność sieci komunikacyjnej. Dedykowana i własna sieć eliminuje 
zależność od dostawców telekomunikacyjnych i ogranicza koszty. 

• Dostępność sieci dla zastosowań o prorytetowym znaczeniu 

• Kompatybilność z siecią LAN, możliwość rozbudowy.

Rozwiązanie firmy GE 
Modem e-terrapowercom stworzono z myślą o wszystkich topologiach sieciowych z wykorzystaniem silnego sygnału i aktywnych replikatorów zapewnia 

komunikację w odległe miejsca poprzez istniejące linie energetyczne. Konfiguracja modemu poprzez stronę www , nie wymaga znacznego wkładu w projektowanie. 

BPL posiada wbudowany switch oraz funkcje sieciowe oferujące wiele możliwości konfiguracyjnych w konstrukcji sieci. Zużycie energii pozostaje na niskim 

poziomie, dzięki czemu urządzenie może być zasilane z baterii lub przy użyciu alternatywnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne itp. 

 

Najważniejsze cechy 

4-portowy switch - Pełnowartościowy, 4-portowy switch z możliwością konfiguracji 

z wirtualnymi sieciami LAN (VLAN), filtrowaniem adresów MAC, mostkowaniem 

portów, blokowaniem portów, Quality-of-Service (QoS) oraz RSTP. 

Usługi sieciowe - Wykorzystując wbudowane funkcje sieciowe modem jest w 

stanie tworzyć podsieci, stosować translację adresów sieciowych (NAT), obsługuje 

klienta VPN IPSec, przekierowywanie portów oraz klienta/serwer DHCP. 

Wbudowany splitter - Jeden lub dwa porty wyjściowe BPL, w celu łączenia 

pojedynczego oraz podwójnego . Zapewnia redundacje lub budowę obejść w 

celu zapewnienia ciągłości sieci dla transformatorów i rozłączników 

zabudowanych w rozdzielnicach. 

Wewnętrzne filtry - Wewnętrzne filtry sprzętowe poprawiają ochronę przed 

szumem linii, eliminują konieczność używania zewnętrznych akcesoriów, 

upraszczają wdrożenie oraz obniżają koszty. 

 

 

Uniwersalne zasilanie - Zarówno zasilacz prądu zmiennego od 100V do 240V 

AC jak i stałego od 24V do 48V DC są dostępne w urządzeniu zapewniając 

szeroki wachlarz zastosowań. 

Zarządzanie przez internet - Wbudowana interfejs graficzny zarządzany poprzez 

stronę internetową, skonstruowana w celu uproszczenia konfiguracji i 

konserwacji. Możliwość zastosowania poprzez zintegrowane z istniejącymi, 

scentralizowanymi platformami nadzoru SNMP. 

Widok monitoringu - Każde urządzenie w sieci oferuje pojedynczy widok 

w czasie rzeczywistym aktualnej topologii dynamicznej, zdalnej informacji 

o węzłach, przepustowości i zmierzonym stosunku szumu do sygnału (SNR). 

Narzędzia testowe - Połączenia można testować za pomocą narzędzi 

internetowych w celu wykonania następujących kontroli: pomiaru 

rzeczywistej przepustowości TCP pomiędzy modemami, zdalnego pingu, 

mostka i tabeli ARP oraz w celu kontroli tras.

Przykład zastosowania mediów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewnia oszczędne rozwiązanie komunikacyjne dla 
mediów w sieciach średnionapięciowych 

Modem e-terrapowercom wykorzystuje istniejące linie energetyczne jako 

medium dla komunikacji cyfrowej niezbędnej dla monitoringu oraz 

automatyk i sterowań siecią energetyczna. Rozwiązanie to zapewnia 

przejrzystą sieć IP z Quality-of-Service (QoS), w celu nadawania priorytetu 

istnieje możliwość wykorzystania wirtualnych sieci LAN (VLAN) do 

oddzielania strumieni danych.  

 

 

 
W celu poprawy zarządzania i konserwacji majątkiem, istnieje możliwość 

zastosowania kamer wideo oraz telefoni wykorzystującej  IP dla kluczowych 

podstacji . System komunikacji BPL można wdrożyć w wielu podstacjach 

Sredniego Napięcia. Rozwiązanie to nie wymaga ciężkich prac ziemnych lub 

dodatkowej infrastruktury.  
 

 

Podstacja WN 

e-terrapowercom 
Centrum 
Zarządzania 

Podstacja WN 
e-terrapowercom 

e-terrapowercom 

Podstacja SN 

e-terrapowercom 

RTU 
 Podstacja SN 

 

e-terrapowercom 

Kogeneracja 
rozproszona 

e-terrapowercom 

Pomiar 
klientów 
prywatnych 

2 GEGridSolutions.com 
 



Przykład zastosowania przemysłowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elastyczna i oszczędna alternatywa dla infrastruktury telekomunikacyjnej do zastosowań przemysłowych 

Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać istniejącą sieć energetyczną SN wcelu tworzenia kanałów komunikacji IP przy wykorzystaniu rozwiązań e-terrapowercom. 

Kanał ten zapewnia podłączenie do działających sieci lokalnych , i umożliwia monitoring , sterowanie urządzeń oddalonych lub zabudowanych pod ziemią z centrum 

zarządzania.  

 
Przegląd e-terrapowercom 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Podstacja 
rozdzielająca 

 

e-terrapowercom 

Centrum Zarządzania 

Podstacja WN 
 

e-terrapowercom 
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e-terrapowercom 

Lokalny punkt 
dostępu 

Produkcja 

 

Stacje 
oddalone 

 

Stacje 
podziemne 

e-terrapowercom 

Lokalny punkt dostępu 

e-terrapowercom 

4x szybkie porty Ethernet 

Wskaźnik statusu 

2x BPL 

Standardowe mocowanie DIN 

Wtyk zasilacza DC 

Wtyk zasilacza AC 
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Wersja dalekiego zasięgu 
Modem e-terrapowercom jest również dostępny w wersji dalekiego zasięgu 

o większej gęstości mocy w kanale wykorzystującym miejsze częstotliwości 

zapewniającym działanie na większą odległość lub polepszającej działanie w 

środowisku o większych szumach -zakłuceniach. Maksymalna przepustowość 

została zredukowana i jest dedykowana do konkretnych przypadków. 

 

 

Specyfikacja techniczna 

 BPL DALEKI ZASIĘG 

Maksymalna 
przepustowość  

200 Mbps 40 Mbps 

Zakres częstotliwości 2 do 34 MHz 1 do 17 MHz 

Tryby częstotliwości 16 16 

Modulacja OFDM OFDM 

Szyfrowanie 3DES / AES 128-bitowe 3DES / AES 128-
bitowe 

Gęstość spektralna 
zasilania BPL 

-35 dBm/Hz -30 dBm/Hz 

Wewnętrzne filtry Do wybory  
 

USŁUGI SIECIOWE 

Tryb Warstwa-2 / Warstwa-3 

Funkcje Monitoring w czasie rzeczywistym 
 Zdalny ping (ICMP) 
 Statyczny NAT 
 Filtrowanie adresów MAC 
 Dostęp / Łącze VLAN 
 Klient DHCP 
 Serwer DHCP 
 QoS 
 Klient IPSec 
 SNMP v3 
 Klient NTP 

Internetowy GUI HTTP / HTTPS 

Normy sieciowe IEEE® 802.3 
 IEEE 802.1p 
 IEEE 802.1q 

 

Opcje łączenia 
Modem e-terrapowercom jest podłączony do sieci elektrycznej poprzez 

przekładnik indukcyjny lub pojemnościowy. 

Indukcyjne przekładniki są używane dla linii izolowanych kablowych, podczas 

gdy pojemnościowe stosowane są głównie do linii napowietrznych. 

Indukcyjne umożliwiają łatwy i szybki montaż, szczególnie w szafkach 

i niewielkich pomieszczeniach.  

 

 
 

SPRZĘT 

Porty 2x BPL 50 Ohm 
4x FEth RJ-45 auto-wykrywanie 
Złącze kabla zasilania AC 
Kostka połączeniowa DC 
 

Temperatura pracy od -20°C do 65°C 
5% do 95% bez kondensacji 

Masa 680 g 

Wymiary (szer. x wys. x dł.) 60 x 146 x 150 mm 

Mocowanie DIN Szyna montażowa DIN 

Stopień ochrony IP-40 
 

ELEKTRYCZNE 

Napięcie robocze AC 80 do 265 Vac 50/60Hz 

Napięcie robocze DC 24 do 48 Vdc 

Zużycie energii 6 W (szczyt 12 W) 
 

NORMY 

EMC IEC 61000-6-2:2005 
 IEC 61000-6-4:2006 
 IEC 61000-6-5:2001 
 ANSI® C37.90.1/2/3 

 

Środowisko użytkowania IEC 60721-3-3: 3K5 / 3M4 
 

Bezpieczeństwo EN 60950 (dyrektywa niskonapięciowa) / 
klasa II 
 

 
 

Kontakt: 
 
GE Power Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 95, I piętro. 
58-306 Wałbrzych, 
POLSKA 
 
SPRZEDAŻ 
Krzysztof Koćmierowski 
kom: +48 693 214 539 
e-mail: krzysztof.kocmierowski@ge.com 
 
Maciej Śmiechowicz 
kom: +48 691 090 287 
e-mail: maciej.smiechowicz@ge.com 
 
SERWIS I USŁUGI 
Ryszard Jusiel 
kom:+48 691 090 059 
e-mail: ryszard.jusiel@ge.com 
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