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APARATAJ ELECTRIC

Dispozitive BENDER pentru monitorizarea
rezistenﬂei de izolaﬂie
Creøterea siguranﬂei în exploatare a
instalaﬂiilor electrice în sisteme IT cu neutrul
izolat
Creøterea siguranﬂei în exploatare, protecﬂia personalului
precum øi siguranﬂa instalaﬂiilor electrice sunt factori foarte
importanﬂi pentru orice companie care lucreazæ cu instalaﬂii
øi echipamente electrice. Pornind de la necesitatea unui
sistem de alimentare cu energie electricæ cât mai sigur, tot
mai multe ﬂæri aleg sæ utilizeze sistemele IT (sisteme izolate
faﬂæ de pæmânt) în toate acele zone unde se solicitæ un grad
ridicat de siguranﬂæ în operare.
Sisteme IT
Sistemele IT cu neutrul izolat, monitorizate cu dispozitivele BENDER, oferæ în primul rând soluﬂii pentru o
protecﬂie ridicatæ, atât a personalului cât øi a echipamentelor
øi, pe de altæ parte, o importantæ economie financiaræ. Printre
avantajele utilizærii unor astfel de sisteme enumeræm:
Randament economic sporit
- Sunt eliminate întreruperile imprevizibile ale reﬂelelor electrice;
- Sunt reduse timpul øi costurile
pentru întreﬂinere;
- Sunt descoperite rapid punctele
slabe ale instalaﬂiilor;
- Se creeazæ o mai bunæ organizare a investiﬂiilor.
Creøterea siguranﬂei în exploatare
- Nu se produc întreruperi accidentale ale instalaﬂiilor electrice datorate defectelor de izolaﬂie;
- Localizarea exactæ a defectelor
de izolaﬂie;
- Instalaﬂiile electrice sunt menﬂinute la un nivel ridicat de funcﬂionare;
- Circuitele sunt monitorizate atât
ON-Line (în sarcinæ) cât øi OFFLine (deconectate).
Întreﬂinere optimæ
- Defectele de izolaﬂie sunt depistate øi semnalizate din timp;
- Localizarea automatæ a unei
porﬂiuni din sistem (subcircuite) cu
defecte de izolaﬂie;
- Planificarea optimæ a personalului øi a timpului pentru reparaﬂii;
- Informaﬂii complete øi centralizate despre “starea de sænætate” a
instalaﬂiei electrice;
- Monitorizare øi diagnosticare de
la distanﬂæ prin Internet/Ethernet.
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Protecﬂie sporitæ împotriva incendiilor
- Defectele de izolaﬂie sunt depistate în fazæ incipientæ;
- Nu apar defecte majore de izolaﬂie care în principal constituie cauza
principalæ a apariﬂiei incendiilor;
- Se pot separa de restul sistemului anumite zone (subcircuite) ce
pot fi expuse incendiilor, cu ajutorul
transformatoarelor de izolaﬂie.
- Monitorizare øi diagnosticare de
la distanﬂæ prin Internet/Ethernet.
Protecﬂie sporitæ împotriva accidentelor
- Eliminarea electrocutærilor prin
decuplarea sistemelor sau circuitelor
cu probleme;
- Prevenirea disfuncﬂionalitæﬂilor
în circuitele de control ale echipamentelor øi maøinilor electrice.

Principiul de mæsuræ al dispozitivelor BENDER
pentru monitorizarea izolaﬂiei
Dispozitivele BENDER pentru monitorizarea rezistenﬂei de izolaﬂie øi localizarea defectelor în instalaﬂiile electrice, cunoscute sub numele generic de A-ISOMETER®,
utilizeazæ principiul de mæsuræ AMP (Adapted Measuring
Pulse – Patent BENDER), øi reprezintæ soluﬂia idealæ
pentru aplicaﬂii, indiferent de tipul tensiunii de alimentare, a
capacitæﬂilor de scæpæri sau a utilizærii convertoarelor statice.
Principiul de mæsurare AMP
Principiul constæ în injectarerea unui puls adaptiv de
mæsuræ (în tensiune) care se suprapune peste tensiunea
circuitului monitorizat. Valoarea curentului injectat este
proporﬂionalæ cu valoarea rezistenﬂei de izolaﬂie a circuitului.
Utilizatorul poate fixa douæ praguri de pre-alarmæ øi
alarmæ ale rezistenﬂei la depæøirea cærora dispozitivul
BENDER semnalizeazæ.
Utilizæri
Dispozitivele bazate pe acest principiu se pot utiliza
universal pentru toate sistemele IT (de curent continuu CC,
de curent alternativ CA sau mixte CA/CC), în particular øi
pentru sistemele cu acﬂionæri cu convertoare
Caracteristici
Caracteristic principiului este folosirea chiar øi pentru
sistemele cu capacitæﬂi de scæpæri mari, dispozitivul adaptându-se automat la condiﬂiile determinante ale sistemului.
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zitivului precum øi pentru testarea funcﬂionabilitæﬂii
instalaﬂiei.
Setarea parametrilor se face prin intermediul unui
display øi a tastelor funcﬂionale integrate. Conexiunile
sistemului (L1/L2) øi pæmânt (E/KE) sunt verificate
automat la fiecare 24 ore, la pornirea dispozitivului sau prin
apæsarea butonului de TEST.
Conﬂinutul mesajelor ce apar pe display în cazul apariﬂiei
unor defecte poate fi de asemenea programat. Dupæ îndepærtarea defectului, releul de alarmæ revine la starea iniﬂialæ
automat sau prin apæsarea butonului RESET. La prima conectare a dispozitivului este mæsuratæ tensiunea nominalæ a
sistemului øi valoarea de ræspuns este setatæ automat.
Un singur dispozitiv sau un sistem modern de
localizare a defectelor de izolaﬂie ?

De asemenea sunt eliminate:
- influenﬂele tensiunilor de CC externe;
- influenﬂele capacitæﬂilor de scæpæri ale sistemului Ce;
- influenﬂele semnalelor pe diverse frecvenﬂe.
Dispozitive BENDER pentru monitorizarea
izolaﬂiei
Dispozitivele pentru monitorizarea rezistenﬂei de izolaﬂie
mæsoaræ permanent rezistenﬂa
de izolaﬂie din instalaﬂia conectatæ la sistemul IT, inclusiv la
toﬂi consumatorii finali. În practica uzualæ aceasta înseamnæ cæ
se mæsoaræ rezistenﬂele faﬂæ de pæmânt a conductoarelor
active, conectate în paralel.
Modul de funcﬂionare
Valorile mæsurate ale rezistenﬂei de izolaﬂie sunt afiøate
în continuu pe display. În acest fel orice schimbare în sistem
poate fi recunoscutæ cu uøurinﬂæ.
Pot fi reglate douæ praguri pentru valorile de ræspuns,
astfel cæ se poate face diferenﬂa între pre-alarmæ øi alarmæ.
Când valoarea rezistenﬂei de izolaﬂie scade sub aceste valori
de ræspuns, dupæ un timp de ræspuns t ce poate fi reglat, se
activeazæ releul de alarmæ K1/K2 iar LED-urile AL1/AL2
se aprind øi astfel se semnalizeazæ vizual apariﬂia unui defect
de izolaﬂie.
Dacæ funcﬂia de memorare a defectelor este activæ, releul
de alarmæ ræmâne în poziﬂia
activ pânæ când se apasæ butonul de RESET sau la deconectarea releului.
Butonul de TEST se foloseøte atunci când se doreøte
testarea funcﬂionærii dispo-

Dacæ se doreøte doar monitorizarea “stærii de sænætate” a
instalaﬂiei respective atunci un singur dispozitiv este suficient. Acesta oferæ suficiente informaﬂii pentru ca un
eventual defect sæ fie depistat în fazæ incipientæ øi astfel,
luând mæsurile necesare, acesta sæ fie eliminat.
Dacæ se doreøte øi localizarea precisæ a defectelor de
izolaﬂie pentru un sistem cu mai multe circuite, atunci este
nevoie de un sistem de localizare a defectelor de izolaﬂie.
Sistemele moderne de localizare a defectelor nu numai cæ
sesizeaza punerea la pæmânt, ci permit øi detectarea selectivæ
øi comparativæ a defectelor de rezistenﬂæ ridicatæ.
Comparând costurile unor astfel de sisteme de localizare
cu costurile suportate utilizând metode convenﬂionale de
localizare prin deconectarea secﬂiunilor, la care adæugæm
costurile de la întreruperea operaﬂiilor (exemplu: procesul
de producﬂie), devine evident faptul cæ sistemele de identificare a circuitului pe care au apærut probleme, aduc alæturi
de siguranﬂæ øi un mare beneficiu economic.
Clasificarea dispozitivelor BENDER pentru
monitorizarea izolaﬂiei
Dispozitivele pentru monitorizarea rezistenﬂei de izolaﬂie se utilizeazæ:
- pentru circuite auxiliare sau de control, în sisteme de
CA, CC sau CA/CC cu tensiunea nominalæ de pânæ la
300V atât ON-Line cât øi OFF-Line;
- pentru circuite principale principale, în sisteme de CC,
CA, 3(N)CA, sau CA/CC cu tensiunea nominalæ de pânæ la
793V atât ON-Line cât øi OFF-Line;
- în sisteme de medie tensiune de CC, CA, 3(N)CA, sau
CA/CC cu tensiunea nominalæ de pânæ la 12 kV atât ONLine cât øi OFF-Line, caz în care dispozitivele BENDER
se cupleazæ cu un adaptor din seria AGH...;
- pentru aplicaﬂii speciale.
Dispozitivele pentru monitorizarea rezistenﬂei de
izolaﬂie se pot utiliza atât ON-LINE (sistemul este alimentat) cât øi OFF-LINE (sistemul este deconectat).
Monitorizarea OFF-LINE se utilizeazæ pentru echipamente care sunt pornite întâmplætor sau în caz de urgenﬂæ,
øi pe perioada cât acestea sunt deconectate este posibil ca
rezistenﬂa de izolaﬂie sæ scadæ din cauza diverøilor factori
ELECTRICIANUL 5/2009
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(praf, umiditate, temperaturi ridicate, îmbætrânire, etc.), iar
dacæ echipamentul ar fi pornit færæ o testare prealabilæ s-ar
risca deteriorarea acestuia (vezi schema).
Exemple de aplicaﬂii: pompe de incendiu, motoare,
circuite de siguranﬂæ, macarale, trolii, pompe submersibile,
elevatoare, ancore, conducte gaze, generatoare în rezervæ,
sisteme de iluminat pe aerodroame, etc.
În aplicaﬂia de mai jos dispozitivul IRDH275 monitorizeazæ ON-Line întregul sistem, iar dispozitivele
IR470... monitorizeazæ ON/OFF-Line motorul sau
ansamblurile de motoare.
Sisteme fixe pentru localizarea defectelor de
izolaﬂie în sisteme IT de CC/CA
Sistemul de monitorizare øi localizare a defectelor de
izolaﬂie conﬂine: un dispozitiv IRDH575, unul sau mai
multe evaluatoare din seria EDS øi transformatoare de
mæsuræ curent. Fiecare izometru utilizeazæ 12 canale de
mæsuræ. Pot fi conectate prin interfaﬂa BMS, un numær de 90
de evaluatoare, în felul acesta ajungându-se la 1080 canale
de mæsuræ (circuite) ce pot fi monitorizate. Scanarea tuturor
circuitelor se face într-un timp de maxim 180 milisecunde.
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Modul de funcﬂionare al dispozitivelor de localizare a
defectelor de izolaﬂie
Când dispozitivul IRDH575 detecteazæ un defect, procesul de localizare a acestuia este pornit automat. IRDH575
va genera un curent de test de amplitudine, ce depinde de
tensiunea sistemului øi de defect. Acest curent este detectat
de transformatoarele de mæsuræ curent øi este evaluat de
evaluatoarele EDS.
Continuare în pagina 36
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Aparataj electric de joasæ
øi medie tensiune
• întrerupætoare automate
Avizat
• contactoare
MTCT
• relee termice
• protecﬂii de motoare
• convertizoare de frecvenﬂæ
• relee de protecﬂie pentru
medie tensiune

STOC!
Cæutæm
distribuitori
zonali
ELECTRO DISTRIBUTION SRL
Str. Mecet nr. 42-44, Sector 2, Bucureøti, tel.: 021 253 29 55; fax: 021 253 29 56.
E-mail: office@electrodistribution.ro, www.electrodistribution.ro

Distribuitor exclusiv
pentru România al
produselor øi soluﬂiilor
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Urmare din pagina 34
Când curentul de test, mæsurat de transformatoarele de
mæsuræ, depæøeøte valoarea de ræspuns, led-ul de alarmæ al
evaluatorului EDS indicæ vizual subcircuitul defect. Aceastæ
informaﬂie este indicatæ øi pe display-ul dispozitivului
IRDH575. Fiecærui transformator de mæsuræ i se asociazæ
un cod (nume circuit). Asfel funcﬂie de codul afiøat poate fi
detectat uøor transformatorul de mæsuræ din subcircuitul
defect. Conexiunea dintre EDS øi transformatoarele de
mæsuræ curent este continuu monitorizatæ øi, în cazul
apariﬂiei oricærui defect, acesta este depistat în cel mai scurt
timp posibil. Toate defectele apærute sunt memorate, iar
ulterior aceste informaﬂii pot fi accesate.
Sistem portabil pentru localizarea defectelor
de izolaﬂie
Sistemele portabile din seria EDS 3070/3060 localizeazæ
defectele de izolaﬂie în sisteme IT (cu neutrul izolat). De
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asemenea, se pot utiliza în sisteme TN-S (cu neutrul tratat)
prin decuplarea de la reﬂea a subcircuitelor mæsurate.
Sistemul portabil include: o servietæ robustæ de aluminiu, un dispozitiv de test PGH, un evaluator EDS, cleøti
de mæsuræ, accesorii.
Modul de funcﬂionare
Dispozitivul de test PGH se conecteazæ la sistemul
monitorizat. Odatæ ce acesta va fi pornit, va induce un
curent de test de maxim 25/10 mA în sistem. Dacæ sistemul
ce urmeazæ a fi monitorizat este deconectat, atunci dispozitivul PGH va genera un curent de test din sursa proprie. Dispozitivul PGH testeazæ automat dacæ sistemul este
conectat sau deconectat øi dacæ curentul indus a realizat
ciclul complet. Odatæ ce dispozitivul PGH a fost activat, se
poate utiliza evaluatorul EDS împreunæ cu cleøtii de
mæsuræ, prin poziﬂionarea acestora în jurul conductorilor
subcircuitului monitorizat. Valorile mæsurate sunt afiøate pe
display-ul evaluatorului.

E5-2009

5/8/09

2:27 PM

Page 37

Monitorizarea øi localizarea defectelor de
izolaﬂie de la distanﬂæ
Informaﬂiile de la dispozitivele BENDER pot fi
transmise la distanﬂæ øi centralizate în orice loc de pe glob,
prin convertorul pentru protocol FTC470XET. Aceasta
conferæ o serie de avantaje :
- afiøarea datelor øi programarea dispozitivelor de pe un
calculator, independent de hardware øi software, prin
intermediul oricærui browser færæ a mai fi nevoie de instalarea altui program;
- informaﬂii detaliate prezentate într-o formæ uøor accesibilæ;
- istoric al tuturor evenimentelor produse cu data øi ora
apariﬂiei;
- notificare prin email în caz de alarmæ sau defect în
sistem;
- diagnozæ øi întreﬂinere de la distanﬂæ prin intermediul:
LAN, WAN sau Internet;
- interfaﬂæ OPC pentru comunicarea cu sisteme de nivel
înalt.
Principalele domenii în care se recomandæ utilizarea
izometrelor în monitorizarea izolaﬂiei electrice sunt:
- instalaﬂii electrice de joasæ tensiune cu valoarea
nominalæ sub 1000V;
- blocuri operatorii, saloane de anestezie, unitæﬂi de
terapie intensivæ din spitale;

- iluminat de urgenﬂæ (de siguranﬂæ) pentru utilitæﬂi
comune;
- mine subterane sau de suprafaﬂæ;
- vapoare, nave sau platforme maritime;
- circuite de reglare sau control;
- furnale, oﬂelærii, centrale electrice, industria chimicæ;
- operare în mediu potenﬂial exploziv, instalaﬂii de încercæri øi laborator;
- procese de producﬂie, sisteme de alimentare pentru
echipamente electronice;
- instalaﬂii electrice din transportul feroviar;
- echipamente electrice pentru maøini, vehicule electrice;
- sisteme de încælzire în podea sau plafon, generatoare de
rezervæ;
- sisteme din tehnologia informaticæ, telecomunicaﬂii;
- echipamente electrice de scufundare, domeniul
construcﬂiilor, etc.
Documentaﬂia despre dispozitivele BENDER øi aplicaﬂii
ale acestora este disponibilæ pe www.bender.ro
POP SERVICE ELECTRONIC HQ
Calea Severinului, Bl. 317 ab, 200233, CRAIOVA, Jud. Dolj
Tel.: 0251 483627; Tel./Fax:0251 418773
E-mail: bender@popservice.ro
WEB: www.bender.ro

