Monitoring sistem transformatorja,
ki smo ga razvili v podjetju
Kolektor Igin, omogoča
merjenje, zajem, prikaz in
izvoz obratovalnih podatkov
energetskega transformatorja.
Sistem spremlja transformator tekom
njegove življenjske dobe, prikazuje in
nadzoruje ključne električne in fizikalnokemijske parametre ter na podlagi
slednjih izračunava pričakovano življenjsko
dobo transformatorja. Monitoring sistem
sprojektiramo, izdelamo, sprogramiramo,
preizkusimo in spustimo v pogon.

KOLEKTOR IGIN

MONITORING
SISTEM TRANSFORMATORJA
GLAVNE ZNAČILNOSTI SISTEMA
• Zajem meritev iz senzorjev nameščenih na transformatorju
(nadzor hladilnega sistema, »Buchholz« zaščita, nivo olja, bremenski tokovi,
temperatura olja in navitij...);
• Dostop do prikaza podatkov preko spletnega uporabniškega vmesnika.
• Zmogljiva mikroprocesorska enota iz serije CX5100 nemškega proizvajalca Beckhoff
omogoča delovanje v zahtevnejših temperaturnih pogojih (-25°C - 60°C).

MONITORING SISTEM
TRANSFORMATORJA BREZ STREŽNIKA

MONITORING SISTEM
TRANSFORMATORJA S STREŽNIKOM

———

———

Dostop do uporabniškega vmesnika je
možen le preko spletnega brskalnika.

Dostop do uporabniškega vmesnika je možen
preko spletnega brskalnika in preko računalnika
z zaslonom na dotik, vgrajenega v strežniško
omaro.

Kratkoročno arhiviranje podatkov
(do enega leta).
Prikaz podatkov za določen transformator.

Dolgoročno arhiviranje podatkov, 10 let in več.
Zbiranje in prikaz podatkov z več
transformatorjev na enem mestu.

NA STRANKINO ŽELJO JE V OBEH
OPISANIH PRIMERIH MOGOČA
INTEGRACIJA NASLEDNJIH DODATNIH
KOMUNIKACIJSKIH PROTOKOLOV ZA
POVEZAVO V CENTRALNI STREŽNIK
STRANKE;
———
• MODBUS TCP

V MONITORING SISTEM
TRANSFORMATORJA SE, ODVISNO
OD ŽELJA STRANKE, VKLJUČI TUDI:
———
• sistem za nadzor raztopljenih plinov,
• sistem za nadzor skoznikov,
• sistem za nadzor regulacijskega stikala.

• MODBUS RTU
• IEC 60870-5-101
• IEC 60870-5-104
• IEC 61850

UPORABNIŠKI VMESNIK
Uporabniški vmesnik je izdelan s pomočjo sodobnih spletnih orodij (HTML5, CSS3, Javascript) in
je dostopen kot spletna stran. To pomeni, da se do njega lahko dostopa z novejšimi spletnimi
brskalniki, kot so Chrome, Edge in Mozilla. Je prilagodljiv za uporabo na različnih zaslonih; na
računalnikih, tabličnih računalnikih in pametnih telefonih. Preko uporabniškega vmesnika se
lahko dostopa do vseh meritev energetskega transformatorja, sporočil, trendov in parametrov
za nastavljanje opozorilnih in alarmnih stopenj procesnih vrednosti ter modelnih preračunov.
• Temperatura vroče točke

• Vzdržna napetost

• Izračun relativne vlažnosti izolacije papirja

• Temperatura mehurčkov

• Faktor staranja izolacije

• Dovoljen čas preobremenitve

• Trenutna starost izolacije

• Staranje transformatorja

• Zmožnost preobremenitve
transformatorja

• Analiza podatkov
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