MÛSZER- ÉS MÉRÉSTECHNIKA

VILLAMOS HÁLÓZAT FELÜGYELETE HELYI KIJELZÉSSEL,
WEBES ELÉRÉSSEL, ADATGYÛJTÉSSEL
OLÁH CSABA
A villamos energia felhasználása megfelelô mûszerezettséggel hatékonyan kézben tartható. A gazdasági szempontok érvényesítésén túl ugyanezekkel az eszközökkel az üzemvitel biztonsága is növelhetô a folyamatosságot meghatározó paraméterek felügyeletével és célirányos adatgyûjtéssel.
Ha adatokkal szeretnénk alátámasztani, hogy villamos rendszerünk üzembiztosan mûködik, megfelelôen karbantartott és a fogyasztás megfelel az üzemeltetett berendezések teljesítményfelvételének,
akkor nagy körültekintésre lesz szükségünk, hisz a választék nagy, az árak széles sávban mozognak,
és az eszközök számos járulékos mérôképességgel rendelkeznek, amelyek közül mûszaki támogatás nélkül nehéz és idôigényes a választás.
Kisfeszültségû áramváltók
Az áramváltók a villamosenergia-szolgáltató és
elosztó hálózatok nélkülözhetetlen tartozékai,
optimális kiválasztásuk és kifogástalan mûködésük az üzembiztonság egyik alapfeltétele. Körültekintô tervezôk, kivitelezôk tudják, hogy nagyértékû rendszerek hatásfokát jelentôsen ronthatják a nem az alkalmazás követelményeinek
megfelelôen kiválasztott áramváltók. A Ganz
Mûszer által gyártott kisfeszültségû MAK áramváltók optimálisan igazíthatók az adott áramvezetô sínhez, kompakt kialakításuk következtében helytakarékosak és 1–8000 A-ig terjedô primer áramtartományban, több osztálypontossággal állnak a tervezôk rendelkezésére.
Az elmúlt években az 1%-os pontosság mellett
egyre gyakrabban jelentkezik igény a primer
áramtartomány alsó részén is nagyobb pontosságot biztosító, 0,5S osztályú kivitelekre elszámolási rendszereknél, illetve 0,2S változatokra laboratóriumi mérésekhez. Jellemzô továbbá, hogy
az áramváltók távolsága a jelfeldolgozó egységtôl csökkent, valamint az elektronikus mérôeszközök teljesítményfelvétele is kisebb, így
indokolt az áramváltók névleges terhelhetôségét
a megváltozott körülményekhez igazítva kisebb
értékben meghatározni.
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Üzembiztonság – mért adatokkal alátámasztva
– villamoshálózat-mérô mûszerekkel
A megfelelô karbantartás elsôsorban a rendszerességre épít. Ha a karbantartás során a megfelelô mérési jegyzôkönyvek és a változásokat
rögzítô dokumentációk elkészülnek, akkor nem
fordulhat elô, hogy a rendszer átláthatóságának lehetôsége kicsúszik a kezünkbôl.
Háromfázisú villamos rendszerekrôl lévén szó,
az adatok jelentôs részét a kulcsfontosságú méré-
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si pontokhoz telepített villamoshálózat-mérô mûszerek szolgáltatják.
Ezek lehetnek hagyományos analóg mûszerek, a legfontosabb paramétereket fázisonként mérô és kijelzô digitális mûszerek és a különbözô kommunikációs protokollal, akár PC-s
szoftverrel is lekérdezhetô, analízisfunkciókkal
ellátott telepíthetô eszközök.
Az analóg mûszerek legnagyobb elônye –
könnyû leolvashatóság – jelentôsen háttérbe
szorult, mert a digitális megoldások többletszolgáltatásai ezt bôven ellensúlyozzák. Ha több paraméter ismeretére van szükségünk, nem tehetjük meg, hogy még néhány mérômûvet és mutatót beleteszünk az analóg mûszer tokjába, hanem újakat kell beszerezni, amelyeknek az ára
lehet akár nagyon kedvezô is, de a telepítés költségvonzata ennek sokszorosa. Mindez egy digitális mûszernél egyetlen gombnyomás a következô menüpontra. Ha hálózatbôvítés történt, amelynek következtében az áramváltókat cserélni kellett, akkor is csak a beállításokban szükséges az
áramváltó áttételeket átírni és elmenteni.
A háromfázisú mûszerek kijelzésére jellemzô, hogy az összetartozó adatokat a lehetôségek szerint mindig egyszerre mutatják (pl. az
áramfelvételt fázisonként, három sorban). A digitális mûszerek méretei az analógról történô
váltás elôsegítésére megegyeznek a legelterjedtebb 72×72-es, 96×96-os analóg mûszerekével, de több változatban kalapsínre szerelhetô változat is rendelhetô. A legegyszerûbb háromfázisú mûszerek – ilyen az EMM-R3VA –
a feszültséget és az áramot mérik fázisonként,
de már ezek a „belépôszintû” modellek is tárolják a minimum- és maximumértékeket, továbbá a mértékadó terhelést is kalkulálják és
megjelenítik. Emellett rendelkeznek üzemóraszámlálási funkcióval, amely fázisonként megjeleníti, hogy a mûszer által mért rendszer/berendezés mennyi ideig vett fel a névleges áram
1 százalékánál többet. Tehát nem azt fogjuk
látni, hogy a rendszer mennyit volt használatban.
Igényesebb megoldások Lonworks, Modbus
RTU/TCP vagy Profibus kommunikációval
A digitális mûszerek fejlettebb sorozata – jellemzô típus az EMM-4h + RS–485 – már a teljesítménytényezô értékét is méri, amelybôl már
következik, hogy a hatásos, meddô, látszólagos
teljesítményeket is közvetlenül meg tudja jeleníteni. Ezek a mûszerek az adatokat Modbus
protokollon is továbbíthatják távkijelzés és/vagy

Analizátor
felharmonikusés jelalakvizsgálattal
adatgyûjtés céljából, valamint a magyar nyelvû
N-R-Gia szoftverrel windowsos környezetben
is lekérdezhetôek, akár az operátori munkaállomásról, akár az irodai PC-rôl. Végül a legtöbb
tudással rendelkezô, nevükben is analizátorként
feltüntetett mûszerek (EMA-sorozat) pedig
THD-méréssel, felharmonikus- és jelalak-megjelenítéssel, szabadon felhasználható memóriával
és interfésszel segítik az adatok feldolgozását.
Ahhoz, hogy a soros kommunikációval rendelkezô mûszereket a számítógépünkhöz csatlakoztathassuk, rendszerint szükségünk lesz még
egy átalakítóra is, hiszen a mai PC-ken nemhogy
RS–485-ös, de már RS–232-es port sem nagyon van. Szerencsére a megoldás nem túl
drága és nem is túl körülményes. Egy mûszer
árának körülbelül a feléért kaphatunk olyan
konvertert, ami az RS–485-ös portot olyanná
alakítja, amilyenné csak szeretnénk. Lehetôségünk van RS–232-re és akár USB-re is alakítani a jelet, de akár az ethernethálózatunkra is
csatlakoztathatjuk a mérôket. Persze számítógépünkön ekkor is egy soros porton keresztül
fogjuk elérni az eszközöket, csak immáron ez
egy virtuális port lesz. A tesztek és a gyakorlat
alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy az
ilyen konverter(ek) segítségével összeállított
kapcsolatok esetén sem csökken a kommunikáció megbízhatósága. Egyedül arra kell figyelni soros kommunikációnál, hogy ne legyen a
portok között ütközés (sajnos elôfordul, hogy
már meglévô COM portra próbálnak rátelepedni az eszközök), ethernetnél pedig a tûzfalak
szokták megakadályozni a kapcsolat felépülését.

Már a legkisebb,
3 modul széles
hálózatmérô is
rendelkezik soros
kommunikációval
Szó esett már USB-rôl, RS–232/485-rôl, etherneten keresztüli virtuális COM portról, de
akárhonnan is nézzük, ez mind a népszerû
Modbus RTU protokollt használja. Ha egy olyan
helyen kell megvalósítanunk a villamos hálózat
monitoringját, ahol már ki van építve egy másfajta hálózat, vagy nincs lehetôség újabb vezetékek behúzására, akkor sem kell kétségbe esni, az
EMM mûszercsalád rendelhetô egyéb kommunikációs interfészekkel is. Így például megta-
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Célmûszerek: az új SMARTEC család
villamos hálózat egyes paramétereinek ellenôrzésére

Határtalan lehetôségek a kommunikációs hálózat kiépítésénél
lálható a kínálatban a lonworksös változat vagy
a profibusos verzió is. Elôbbi például nagyon
hasznos tud lenni olyan ingatlanoknál, ahol a
már meglévô épületautomatizálási rendszer
keretén belül kívánják megoldani a villamosenergia felügyeletét. Ám azok számára, akik
nem szeretnének lemondani a Modbusról és az
ethernetrôl, ellenben nem kívánnak átalakítókkal és virtuális soros portokkal foglalkozni, létezik egy új típus, az EMM-ETH. A mûszer elsô
ránézésre semmiben sem különbözik a soros
változattól, ugyanúgy létezik belôle panel- és
DIN-sínre szerelhetô változat is. Külsôre az
egyetlen árulkodó jel a hátulján található RJ 45-ös
csatlakozóaljzat: igen, ez ethernetes változat. Itt
a kommunikációs protokoll is más, mint az
RS–485-ös változatokban. Ezek Modbus TCP-t
használnak, ami bár nagyon hasonlít a Modbus
RTU-ra, természetesen nem ugyanaz. [Itt szeretném tisztázni, hogy hiába használunk
RS485–ethernet-átalakítót a soros kommunikációval rendelkezô mûszerek esetében, ott a protokoll nem változik meg RTU-ról TCP-re. Ebbôl
következik az is, hogy az ethernetes változatokhoz más szoftverekre van szükség, mint a soros
kommunikációjú változatokhoz (kivéve persze,
ha az adott szoftver kezeli mindkét szabványt).]
Az ethernetes típusokhoz azonban nem feltétlenül szükséges külön szoftver, hogy a számítógépünkön láthassuk a mért adatokat vagy mûszerbeállításokat. Sôt, hálózatunk megfelelô beállítása után akár az interneten keresztül is elérhetôk
a hálózatmérô multimétereink. A beépített webszerver segítségével elegendô az internetböngészônk címsorába beütni a lekérdezni kívánt
mûszer IP-címét, majd a jelszavas beléptetés
után máris egy felhasználóbarát menübôl választhatunk a különbözô lehetôségek közül.
Az adatforgalom felügyelete, felharmonikusok
megjelenítése, riasztás, adatgyûjtés
Az elôbbiekben már említett, soros kommunikációval rendelkezô mûszerek adatainak PC-n
való megjelenítéséhez azonban szükség van
egy, a számítógépre telepített programra is. Az
N-R-Gia szoftver továbbfejlesztése során – a
beérkezô piaci igények hatására – a súlypont
átkerült a valós idejû vizualizációról a funkcionalitásra, az ergonomikus kezelôfelületre.
Egy soros kommunikációt többféle paraméterrel jellemezhetünk (sebesség, paritás stb.).

A kommunikáció „jóságáról” viszont eddig nem
voltak pontos információink. Nem tudtuk megállapítani, hogy mennyi adatot vesztünk el a
különbözô kábeleken és átalakítókon. A program egyik új képessége a soros csatornák megbízhatóságának figyelése, valamint a rendszer
finomhangolhatósága, time out és reconnect
(idôtúllépés, valamint újracsatlakozás) paraméterek megadásával. Mindezekkel persze csak
hiba esetén kell foglalkoznia a felhasználónak,
a rendszerek nagy többségénél az alapbeállítások tökéletesen elegendôek a biztonságos
üzemeltetéshez. Az új verzió igyekszik teljes
körûvé tenni a rendszerfelügyeletet.

 megvilágított nagyméretû
LCD-kijelzô
 HELP menü a csatlakozási
rajzokkal
 programozható
határértékek
 mért értékek kiértékelése:
PASS/FAIL (JÓ/HIBÁS)
 fényes zöld/piros LED-sorokkal a kiértékelés eredményének a megjelenítése
 CAT IV berendezések ellenôrzése
 szabad kezet biztosító
beépített mágneses rögzítô elem
 beépített akkumulátor töltési lehetôsége
 a mérési eredmények és paraméterek
rögzítésére kétszintû memória szerkezet
 eurolink LITE PC SW csomag, Eurolinkkel
kompatibilis PROFI PC SW csomag
 USB és RS232 csatlakozás
 robosztus és ergonomikus kivitel
 magas zajvédettség

Nagyfeszültségû szigetelésmérô család

TeraOhm 10 kV, TeraOhm 5 kV Plus,
GigaOhm 5 kV
 mérôfeszültség állítható
10 kV-ig (25 V-onként)
 szigetelési ellenállás mérése
10 TΩ-ig
 diagnosztika: Polarizációs
index (PI), dielektrikum
kisülési tényezô (DD)
és dielektrikum abszorpciós
arány (DAR).
 PC szoftver TeraLink, leválasztott RS232
és USB csatlakozás
 magas védettségi szint – CAT IV / 600V
túlfeszültség kategória (ipari környezetben)
 táplálás – hálózatról vagy akkumulátorról

Az N-R-Gia szoftver megújult kezelôfelülete,
akár on-line jelalak-megjelenítéssel

Korszerû multifunkciós ÉV-mûszerek

A program új változata már nem csak az
EMM típusú mûszerekkel, hanem a nagyobb
tudású analizátorokkal (EMA-sorozat) is képes
kommunikálni. Így már megvalósítható egy
olyan, mûszerekbôl álló hálózat, ahol a fôbb
mérôpontokon hálózati analizátorokat (EMA-k),
míg az egyes leágazásoknál, berendezéseknél
az analizátorok alá rendelt EMM-mûszereket
telepítettek. A korábbi változattal ellentétben,
ahol egyszerre csak egy mûszer adatait lehetett tárolni, csatornánként már nincsenek korlátok az adatrögzítésre vonatkozóan.
További újdonság a riasztás lehetôsége. Minden egyes villamos paraméterhez rendelhetô
egy alsó és egy felsô határérték, amelyeket meghaladó értékek esetén azonnali figyelmeztetést
kaphatunk a monitorunkra, ill. elektronikus
postafiókunkba.

 500 mérési adatcsoport
tárolása
 tárolt biztosíték karakterisztikákkal gyors kiértékelés
 on-line feszültségmérés
L-L, L-N és L-PE között.
 TN/TT/IT rendszerekben
használható.
 távvezérlô mérôfejjel mérés
indítása és adattárolás.
 HELP menü a csatlakozási rajzokkal
 opcionális áram-, és megvilágításmérés
 a készülékben tölthetô akkumulátor egység és a
töltô része az alaptartozékoknak.
 szállítva azonnali használatra kész állapotban a
szükséges tartozékokkal
 kis méret – kis tömeg (1,3 kg)
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EUROTEST (EASY, XE, LITE)

