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Ciągły monitoring punktów krytycznych rozdzielnicy  
za pomocą bezbateryjnych, bezprzewodowych,  
czujników temperatury

Awaria rozdzielnicy elektrycznej może zatrzymać produkcję narażając zakład  
na ogromne straty, a nawet spowodować zagrożenie życia ludzkiego. 

System bezprzewodowych, bezbateryjnych, czujników temperatury firmy 
IntelliSAW daje możliwość ciągłego monitoringu temperatury pracy punktów 
krytycznych rozdzielnicy nie wymagając bieżącej konserwacji.

ZASTOSOWANIE

1. Rozdzielnie NN, SN i WN

2. Szafy sterownicze oraz szafy mocy NN

3. Wysokoprądowe obwody DC

4. Klemy zasilające silniki i generatory dużej mocy

5. Elementy wirujące

6. Głowice kablowe

7. Zaciski transformatorów

Technika SAW (zjawisko powierzchniowej fali akustycznej) jest znana  
od lat i z powodzeniem stosowana w wyświetlaczach dotykowych  
w motoryzacji (np. ciągły pomiar ciśnienia), a obecnie do ciągłego  
pomiaru temperatury.



System IntelliSAW minimalizuje ryzyko wystąpienia AWARII 
poprzez stały monitoring warunków termicznych pracy  
elementów rozdzielnicy

System IntelliSAW monitoruje temperaturę wybranych przez Użytkownika punktów krytycznych 
rozdzielnicy i generuje sygnał alarmowy w momencie przekroczenia zadanej przez Użytkownika 
temperatury niebezpiecznej.

Stosowane  
w rozdzielnicach 

niskiego,  
średniego 

i wysokiego napięcia!

Wady dotychczasowych 
rozwiązań:

1. Okresowe pomiary  
termowizyjne nie zapewniają 
pełnego bezpieczeństwa.

2. Umieszczanie kamer 
termowizyjnych  
w kontrolowanych polach  
jest bardzo kosztowne.



Na system składają się:

1. Bezbateryjne bezprzewodowe czujniki 
temperatury w technologii SAW 
umieszczone bezpośrednio  
w krytycznych punktach rozdzielnicy, na 
szynach dopływowych lub odpływowych, 
kablowych głowicach zasilających.

2. Koncentrator sygnałów obsługujący 
do 4 anten. Anteny umieszczane są 
bezpośrednio w celkach rozdzielnicy  
w bezpiecznej odległości od szyn  
i zamontowanych na nich czujników.

3. Antena przesyłająca energię do czujników 
SAW, umożliwiającą działanie systemu 
pomiarowego, odbiera sygnał zwrotny  
z pomiarem temperatury. 
 
 

Pełna optymalizacja działania i konfiguracja  
czujników temperatury 

Dokładność pomiaru do 4°C
Zakres pracy -25°C do +125°C

System monitoringu oparty na technologii SAW  
składa się z koncentratora zasilanego napięciem  
24 V DC, anten i czujników. Jeden koncentrator 
może obsłużyć do 4 anten i 12 bezprzewodowych, bezbateryjnych czujników temperatury.

Umieszczona w celce rozdzielnicy antena wysyła sygnał radiowy w paśmie 425 - 442 MHz pobudzając 
czujniki SAW.  Modulacja zwrotna sygnału wysłanego z anteny do czujnika jest zależna od temperatury 
czujnika emitującego sygnał niosący informację. 

Dane pomiarowe odebrane z Systemu IntelliSAW, przesyłane otwartym protokołem Modbus RTU, 
obrazowane są na ekranie komputera roboczego i mogą być archiwizowane w systemie SCADA. 
Połączenie z systemem realizowane jest łączem RS-485 pozwalającym na jednoczesny dostęp do wielu 
koncentratorów. Alternatywą do połączenia bezpośredniego jest zapewnienie dostępu zdalnego za 
pomocą modułu telemetrycznego GPRS z serii MT firmy Inventia oraz obrazowanie i archiwizowanie  
w chmurze.

AB-MICRO Sp. z o.o.
ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa
tel. 22 545-15-00, 545-15-01

fax: 22 643-14-21
abmicro@abmicro.com.pl
www.abmicro.pl


