
SmartDGA™ monitoringo sistema
Ekonomiškai optimalus ir tikslus sprendimas pavojingų
pašalinių dujų koncentracijos kontrolei transformatorių
alyvoje, panaudojant nedispersinius dujų jutiklius, veikiančius
infraraudonų spindulių pagrindu (NDIR)

 Potencialių gedimų identifikavimas užkertant įrengimų
avarijas ir neplaninių remontų bei su tuo susijusių
prastovų kaštų mažinimas.

 Transformatorių apvijų perjungėjų techninio
aptarnavimo apimčių ir intensyvumo bei avaringumo
mažinimas ir įrengimų efektyvumo didinimas.

 Preventyvus gedimų priežasčių nustatymas arba
pirmalaikio transformatorių susidėvėjimo diagnozavimas.



Apsaugokite svarbius energetinius įrenginius taikydami detalizuotą gedimų
analizę su tiesioginio (on-line) monitoringo sistema SmartDGA
Dųjų analizatoriai SmartDGA Pagrindinės funkcinės charakteristikos
Prietaisų serija SmartDGA yra
ekonomiškai efektyvus sprendimas
nustatyti įvairių alyvose ištirpusių dujų
kiekį (IDK). Jie gali būti adaptuojami
konkretiems atvejams objektuose pagal
klientų reikalavimus. Kiekviename iš
serijos modelių naudojami modernūs
nedispersiniai infraraudonų spindulių
sensoriai (NDIR). Jais nustatytos IDK vertės
naudojamos įvertinti potencialių gedimų pavojų
įrenginių monitoringo sistemose.
 SmartDGA GaugeTM – tai pirmas šios paskirties

specializuotas prietaisas, skirtas kontroliuoti
transformatorių apvijų perjungėjų techninę būklę
realiame laike. Prietaisas matuoja ir registruoja
metano, acetileno, etileno kiekį bei alyvos drėgmę.
Pagal tai nustatoma perjungėjų kontaktų
oksidavimasis, koksavimasis, susidėvėjimas bei kitos
galimų gedimų priežastys.

 Smart GuardTM – tai ekonomiškas ir efektyvus
potencialių gedimų užfiksavimo variantas
transformatorinėse pastotėse. Sistema matuoja ir
registruoja vandenilio, acetileno, anglies monoksido
ir dioksido kiekius bei terpės drėgmę. Tuo pagrindu
galima prevencinė įrenginių techninės būklės
diagnostika.

 Smart GuideTM – kontroliuojamoje terpėje pateikia
pilną IDK vaizdą, kuris naudojamas įvairiose
diagnostikos sistemose. Guide sistema matuoja 9
dujų koncentraciją, drėgmę ir pateikia atitinkamas
ataskaitas. Tai ženkliai sumažina eksploatacines (on-
line) kontrolės sistemų išlaidas.

• Kiekvienas įrangos SmartDGATM paketas susideda iš
kontroliuojančio prietaiso, tvirtinimo elementų,
jungiamųjų kabelių, modulio SmartDGA EZHub™ ir
programinės įrangos SmartDGA Viewer.

 Universalūs tvirtinimo variantai, įskaitant pavienius ir
dvigubus vožtuvus. Jungtuvų ir perjungėjų filtravimo
sistemose galimas vidinis montažas, o
transformatoriuose galimas tiesioginis prijungimas be
tarpinių vožtuvų. Prietaisai gali dirbti tiek vertikalioje,
tiek ir horizontalioje padėtyse.

 Palyginus su kitomis sistemomis pasiektas aukštas
ekonominis efektyvumas - kelis kartus sumažintos
bendros eksploatacinės išlaidos, o montavimas
atliekamas per keletą valandų.

 Nereikalingos eksploatacinės medžiagos, procesinės
(darbinės) dujos ir periodinis kalibravimas.

 Matavimų kontrolė galima integruotame ekrane.
Signalizuojami 3 lygiai – pavojus, perspėjimas ir aliarmas.
Taip pat rodoma relių ir perjungėjų padėtis be galimos
funkcijos optimaliam sistemos panaudojimui.

 Sukurta programinė įranga diagnostikai, išduodanti
sutartinius kodus transformatorių apvijų perjungėjų
būklės kontrolei, aprašytus standartuose IEEE C57.139 ir
CIGRE WG D1.31 (įskaitant Diuvalio trikampio metodą).

• Duomenų perdavimui gali būti naudojami visi
pagrindiniai protokolai, naudojami elektrotechniniuose
įrenginiuose ir sistemose (Modbus RTU, DNP 3.0 ir IEC
61850).

SmartDGA EZHub™ LumaSMART iCore™ (opcija)
Tai pagrindinis
SmartDGA sistemos
modulis. Pilnai
suderintas su
periferiniais
įrenginiais jis
reguliuoja jų
maitinimą ir duomenų
perdavimą
veikiančioje sistemoje SmartDGATM.
Jis atlieka modulių Gauge, Guard ir Guide aptarnavimą.
Modulis EZHub palaiko visas prievadų funkcijas bei
vidinius sujungimus ir turi didelės apimties vidinę
atmintį (iki 24 mėnesių sistemos darbo), 4 relinius
išėjimus ir LED indikatorius 3 lygių signalizacijai.
Ketvirta relė naudojama nenormalių sistemos
SmartDGA būsenų signalizacijai.

Kontroleris LumaSMART
iCoreTM turi integruotą
lietimui jautrų sensorinį
ekraną duomenų, perduotų iš
SmartDGA EZHubTM apie IDK
kontroliuojamoje terpėje
vizualizavimą. Programinė
įranga DGA ViewerTM įgalina operatyviai vietoje peržiūrėti
sukauptus IDK archyvinius duomenis. Taip pat programinė
įranga leidžia operatyviai atlikti derinimus ir signalizavimo
lygių nustatymus. Papildomai programinė įranga užtikrina
duomenų perdavimą ir pasikeitimą su išoriniais įrenginiais
ir informacinėmis sistemomis naudojant RS-485 ir
Ethernet sąsajas. Kontroleris palaiko ryšį su skirtingais
EZHub moduliais (iki 32 įrengimų sujungtų Ethernet sąsaja
ir iki 127 naudojant RS-485 Multi Drop sąsają priklausomai
nuo konfigūracijos).



Patirtis NDIR technologijų srityje virš 40 metų SmartDGA diagnostinė programinė įranga™
Kompanija LumaSense yra lyderė nedispersinių
infraraudonų spindulių (NDIR) jutiklių pritaikymo dujų
koncentracijos matavimui srityje. Įgijusi didesnę nei 40
metų patirtį gaminant ir eksploatuojant dujų
analizatorius, įmonė formuoja naujus dujų matavimo
sistemų kriterijus.
Nedispersiniais NDIR jutikliais nustatoma dujų ir dujų
mišinių komponentų koncentracija. Nors pati
technologija žinoma pakankamai seniai, bet tik
ANDROS serijos prietaisai buvo pirmieji skirti
automobilių emisijoms matuoti bei pacientų būklei
kontroliuoti. NDIR sensoriai yra pagrindinis
komponentas SmartDGA sistemos, skirtos energetinių
įrengimų alyvose ištirpusių dujų kiekio kontrolei.
Naudojant modulius su NDIR sensoriais, ženkliai
sumažėja eksploatacinės išlaidos, susijusios su alyvos
kokybės ir įrengimų būklės kontrole, nes prietaisai
matuoja skirtingas dujas vienu metu ir nereikalauja
papildomo kalibravimo.

Papildomai užsakoma programinė įranga (opcija) įgalina
diagnozuoti potencialius gedimus kontroliuojamuose
įrenginiuose.
Diagramos
Ekrane pateikiami visų kontroliuojamų dujų kiekio kitimo
grafikai nustatytam laiko intervalui. Galima atvaizduoti
vienos, kelių arba visų dujų (9) koncentracijos kitimą.

Analizės įrankiai
Sukauptų IDK duomenų analizei galima naudoti grafinius
diagnostikos įrankius – Diuvalio trikampį, Rodžerso santykį
ir kt.

Santykio skaičiavimo įrankiai
Rezultatų vertinimui galima paskaičiuoti pagrindinių dujų
ir CO/CO2 kiekio santykius.

Statistikos langas
Rodomos minimalios ir maksimalios vertės pasirinktame
laiko intervale.

Programinė įranga DGA Viewer™
Programinė įranga DGA Viewer™ leidžia atlikti sistemos
derinimą bei peržiūrėti duomenis sukauptus prietaisais
SmartDGA™.
Prietaisų konfigūravimas
Nustatomi dujų koncentracijos ribinių verčių lygiai:
atsargiai, įspėjimas, pavojus. Vartotojo nustatymai
koncentracijos pasikeitimo greičio kontrolės
kiekvienam dujų mišinio komponentui. Galimybė
aktyvuoti užduoto dujų santykio kontrolę.
Pagrindinis IDK langas
Naudotojas ekrane gali stebėti visas kontroliuojamų
dujų kiekio vertes.



SmartDGA sistemos techniniai duomenys
Prietaisų charakteristikos SmartDGA™ dujų matavimo diapazonai (min – maks)

Dujų matavimo tikslumas ±5% arba ± minimali jautrumo riba
(didesnė vertė)

Dujos Gauge Guard Guide

Acetilenas (C2H2) 50...50 000
ppm

0,5-10.000
ppm

0,5-10.000
ppm

Matavimo periodiškumas

Pagal nutylėjimą kas 24 valandos;
galimas nustatymas nuo 3 valandų iki
7 parų. Paskaičiuojama progresyviai
įvertinus pavojaus sąlygas

Etilenas (C2H4) 50-50.000
ppm 2-50.000 ppm

Anglies monoksidas
(CO)

10-10.000
ppm

10-10.000
ppmDrėgmės matavimo

tikslumas
±3 ppm arba ±2% nuo
rekomenduojamos standarto vertės Drėgmė, % 1-99% 1-99% 1-99%

Automatinis matavimų
periodiškumo tankinimas

Pagal nustatytų parametrų kitimo
ribų ir maksimalių santykių nuokrypių
pasikeitimo greitį

Vandenilis (H2) 5-10.000
ppm 5-10.000 ppm

Anglies dvideginis
(CO2)

10-20.000
ppm

10-20.000
ppmAlyvos slėgis sistemoje -0,9...+1,5 bar

Korpuso apsaugos klasė IP 55 Metanas (CH4) 50-50.000
ppm 2-50.000 ppm

Šviesiniai indikatoriai
(šviečia 5s; išjung. 15s.)

žalias – norma
geltonas – pavojus
mėlynas – įspėjimas
raudonas – aliarmas
raudonas/mėlynas– sistemos klaida
žalias/geltonas– nutrūkęs ryšys

Etanas (C2H6) 2-20.000 ppm

Deguonis (O2) 100-50.000
ppm

Azotas (N2) 5.000-
100.000 ppm

Darbo aplinkos parametrai SmartDGA EZHub™ ir LumaSMART iCore™ charakteristikos
Prietaisai

Parametrai
SmartDGA™

įrenginys
SmartDGA

EZHub™
LumaSMAR

T
iCoreTM

Maitinimas EZHub ir
iCore

90... 264 VAC, 127...370 VDC,
47...63 Hz, 6.5 A max

Darbinė
temperatūra -50...65°C -50...65°C -40...70°C Prietaisų maitinimas 48 VDC~ 4,16 A max

Atmintis saugojimas iki 2 metų (įskaitant
datą ir laiką)Saugojimo

temperatūra -50...70°C -50...70°C -40...75°C
Papildoma atmintis
(su iCore)

daugiau nei 40 metų saugojimas
(įskaitant datą ir laiką)Saugojimo

aplinkos drėgmė
(be kondensac.)

10...93%
RH

10...93%
RH

10...95%
RH Ryšio protokolas

(su EZHub)
ASCII, protokolas per RS-485 ir
Ethernet

Matmenys
(A x B x C)

416xØ218
mm

261x145x153
mm

221x188x17
6 mm Papildomi protokolai

(su iCore)
Modbus, DNP3, Ethernet, TCP/IP,
IEC61850; prievadas USB2.0Masė 7,67 kg 2,70 kg 4,52 kg

Standartai ir sertifikatai Komutuojantys, aliarminiai kontaktai:
Emisijos ir sauga EN 61000-6-2 (2005)+C1

EN 61000-6-4 (2007)+A1
EN 61000-3-2 (2006)+A1
EN 61000-3-3 (2008)

EZHub 3 reliniai programuojami (tipas C,
NO/NC) pavojui, įspėjimui, aliarmui

EZhub ir iCore 1 relinis, sistemos būsenai (tipas C,
NO/NC).

Aplinka/vibracijos ETSI EN 300 019-2-4 Kontaktais
komutuojama galia vienfazė 5A 250Vac arba 5A 30Vdc.Apsauga nuo viršįtampių 4000V (IEEE C37.90.1-2002)

Standartinis įrangos komplektas Papildomi priedai

 Montavimo įrangos komplekte pavienis vožtuvas,
dvigubas vožtuvas arba komplektas vidiniam montavimui
ir adapteriai 2"/1" arba 1,5"/1".

 Standartinis 10 m ilgio jungiamasis kabelis.
 Programinė įranga DGA ViewerTM.

 LumaSMART iCore™
 SmartDGA™ diagnostinė programinė įranga
 NEMA4x korpusas (LumaSMART iCore™ valdikliui ir/arba

moduliui SmartDGA EZHub™)
 Šalčiui atsparus jungiamasis kabelis, ilgis 10, 20 arba 30m.
 Ilgas jungiamasis kabelis – 20 arba 30m.
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