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Astute HV Monitoring® 
Bảo vệ thiết bị tránh sự cố nghiêm 
trọng và phát sinh chi phí.

Astute HV Monitoring®

Astute HV Monitoring ®  liên tục kiểm tra, phát 
hiện các vấn đề trong thiết bị trung thế và 
cáp. Cụ thể là phóng điện cục bộ  (PD), hệ 
thống sẽ chỉ báo sớm về sự xuống cấp, cho 
phép người dùng chủ động lên kế hoạch bảo 
trì và tránh sự cố xảy ra  

www.eatechnology.com

Astute HV Monitoring®

Astute HV Monitoring® liên tục kiểm 
tra, phát hiện các vấn đề trong thiết bị 
trung thế và cáp. Cụ thể là phóng 
điện cục bộ (PD), hệ thống sẽ chỉ báo 
sớm về sự xuống cấp, cho phép 
người dùng chủ động lên kế hoạch 
bảo trì và tránh sự cố xảy ra.



Astute HV Monitoring® của chúng tôi là một dịch vụ 
đoạt giải thưởng sáng tạo IAM vì đã mang lại lợi ích về 
tài chính, hiệu suất và giảm thiểu rủi ro trong việc quản 
lý tài sản

Product Brochure: Astute HV Monitoring®
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Hiểu được tình trạng hiện tại của thiết bị đóng cắt của bạn mang lại sự an toàn về mặt tài chính, vận hành và an 
toàn cho nhân viên. Các chuyên gia tận tâm luôn sẵn sàng giúp bạn hiểu những rủi ro liên quan đến bất kỳ vấn đề 
nào đó là lợi ích vô giá. 

Dịch vụ của chúng tôi giám sát thiết bị đóng cắt và cáp của bạn và báo cáo bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong hoạt 
động của PD có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị. Sau đó, các chuyên gia của chúng tôi sẽ báo cáo cho bạn những vấn đề 
nào xảy ra và đưa ra lời khuyên về cách hành động tốt nhất. Dịch vụ Astute HV Monitoring® được thiết kế để cung 
cấp lợi ích tổng hợp của việc giám sát thiết bị cố định, phân tích chuyên sâu và báo cáo theo một thỏa thuận thương 
mại đơn giản. 

Khách hàng của chúng ta không được hưởng lợi từ việc tiết kiệm chi phí đáng kể do khả năng sẵn sàng của nhà máy 
tăng lên và giảm các lỗi ngoài kế hoạch cũng như chi phí liên quan.

Lợi ích: 

• Giảm sự gián đoạn tốn kém trong sản xuất 

• Tăng tính sẵn sàng của nhà máy

• Ít vấn đề về khách hàng hơn 

• Giảm chi phí 

• Giảm thời gian làm thêm 

• Giảm nhân sự làm việc trong môi trường HV 

• Tăng tuổi thọ tài sản 

•  Giảm các đền bù về hiệu suất với khách hàng

Astute HV Monitoring® cung cấp cho bạn: 

• Kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị chi tiết

• Được tích hợp đầy đủ tính năng giám 
sát hiện đại

• Chương trình kéo dài một tháng

• Giám sát liên tục 24/7, 365 ngày/ một năm 

• Cảnh báo khi phát hiện PD bất thường

• Cung cấp dữ liệu tình trạng và báo cáo cho bộ 
phận có trách nhiệm quản lý thiết bị

• Tiếp cận và tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu thế giới

Báo cáo 

Quản lý cảnh báo tự
động 24/7 

Trang chính rõ ràng và 
ngắn gọn

Kỹ sư giàu kinh nghiệm 

Nhân viên HV có kinh 
nghiệm được đào tạo 

Cách tiếp cận linh hoạt 

Hỗ trợ CNTT & phần mềm 

Nền tảng dựa trên đám 
mây hoặc dựa trên máy 
chủ 
Quản lý hiệu suất hệ thống

Đầu ra dịch vụ
 

Quản lý rủi ro 

Ưu tiên can thiệp

Phân tích chuyên sâu

Giám sát và giải thích PD 

Trend tình trạng thiết bị

Quản lý & hỗ trợ khách 
hàng 

Hoàn toàn chịu trách 
nhiệm để giao hàng 
theo hợp đồng 
Đội ngũ tận tâm

Switchgear

Monitor

Cables

Tối đa hóa 
tính sẵn sàng 
của thiết bị 

Hỗ trợ đầu tư 
có mục tiêu 

Tiết kiệm chi phí 
với thời gian 
hoàn vốn ngắn 

Phát hiện sớm sự cố
tránh tắt máy ngoài

kế hoạch

Thông tin để đưa 
ra các quyết định 
hoạt động

As
tu

te
 H

V 
M

on
ito

rin
g®

Đồ thị phóng điện cục bộ phân pha 

Đồ thị phân tích xu hướng 

Đây là một hệ thống tích hợp đầy đủ mô-đun thu thập dữ
liệu về tình trạng của thiết bị HV thông qua một nhóm các 
cảm biến chuyên dụng. Hệ thống có thể mở rộng này bao 
gồm nhiều nút đa cảm biến được kết nối với trung tâm xử
lý để giám sát và cảnh báo.

Khối trung tâm Astute® (Hub) quản lý dữ liệu từ tối đa 
300 kênh cảm biến đồng thời mà không cần ghép kênh và 
quản lý an toàn quá trình xử lý và giao tiếp dữ liệu tới máy 
chủ Astute trung tâm để phân tích đầy đủ. Màn hình, tùy 
thuộc vào quy cách, có thể phát hiện tất cả các dạng hoạt 
động phóng điện cục bộ từ bên trong thiết bị đóng cắt HV 
và cáp, cung cấp khả năng nhận dạng sớm về tình trạng hư 
hỏng của thiết bị, do đó cho phép khắc phục các lỗi đang 
phát triển trước khi xảy ra hỏng hóc thiết bị. Màn hình hoàn 
toàn không xâm nhập và không cần ngắt kết nối để cài đặt 
và không làm gián đoạn hoạt động bình thường.

Astute  HV Monitoring® HFCT cable monitoring

Astute HV Monitoring® là một phần của dòng 

sản phẩm UltraTEV® từng đoạt giải thưởng.

Hệ thống tích hợp Astute HV Monitoring® 
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Product Brochure: Astute HV Monitoring®
 

 
 
 
 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
 

TEV 

Dãy kiểm tra                                                 0 – 60 dBmV 

Độ rộng băng thông                                    3 to 80 MHz 

Độ phân cực xung tín hiệu               Cực dương và âm 

Độ phân giải                                                                1dB 

Độ chính xác                                                             ±1dB 

ĐIỆN ÁP VÀO 

Điện áp 100-240V AC (nominal) 

Tần số 50-60 Hz (nominal) 

 
Công suất tối đa 370W 

 
2x Anti-surge (T) 5A 

Cầu chì 
1x Fast (F) 100mA 

Thời gian giữa hai lần lấy mẫu 1ns    

Số cổng kết nối 2 cổng /node 
 
 

ĐO PHÓNG ĐIỆN CÁP 

(CABLE PD) 

Loại cáp 1 pha hoặc 3 pha 

Biến dòng cao tần 3 x HFCT 

CẢM BIẾN SIÊU ÂM 

Dãy kiểm tra -7 dBμV đến 68dBμV 

Độ phân giải 1dB 

Độ chính xác ±1dB 
 

-65 dB (0dB = 1volt/ 
 

5pC đến 144,000pC (với 
Độ nhạy cảm biến 

μbar rms SPL) 

Dãy kiểm tra  

HFCT1-F50) Tần số trung tâm 40 kHz 

Dãy khuếch đại 4 (Tự động khuếch đại 

 
Pha tham chiếu Tự động từ bộ nguồn 

Đường kính cảm biến 16mm 

Số lượng cổng kết nối 2 cổng /node 

 

Độ phân 

giải ưu tiên 

 
25ns 

 

MÔI TRƯỜNG 

Nhiệt độ hoạt động 0 – 50 độ C 

Tốc độ lấy mẫu 160MHz 

Độ rộng băng thông 3kHz tới 41MHz 

Độ chính xác ±1 dB 

Độ ẩm 0 – 90% không ngưng tụ 

 
 

Astute HV Monitoring ® Cảm biến phụ 
 
 

 
 

Cảm biến nhiệt 
độ & độ ẩm 

Cảm biến TEV Ăng ten lọc nhiễu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cảm biến siêu âm linh hoạt Đầu dò siêu âm kín Biến dòng cao tần 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG VIỆT 

Điện thoại: +84 28 3899 1096 – Email: sales@vpower.com.vn 


