Supervisão Contínua de Cargas e
Condutores Offline
Entendendo as Aplicações e Problemática
Diversos tipos de máquinas e equipamentos são ligados ocasionalmente ou
somente em situações emergenciais, devendo ter o usuário a confiabilidade de
que estes estejam disponíveis para operação sempre que necessário. Este é o
caso, por exemplo de acionamentos de bombas, acionamentos de válvulas
deslizantes, motores de elevação, geradores de emergência ou de
equipamentos temporariamente fora de operação.
Estes equipamentos estão sujeitos aos desgastes de seus componentes, estando
em operação ou inativos podendo uma falha de isolamento ocorrer na linha de
alimentação ou na própria carga devido à umidade, sujeira, vibração, líquidos
agressivos e outros impactos.
Se a resistência de isolamento não for verificada permanentemente, a ligação
desta carga afetada pode comutar equipamento de proteção causando paradas
intempestivas e impedindo a operação. Isto iria levar a situações críticas em
caso de bombas de incêndio, válvulas de gás tipo gaveta e elevadores por
exemplo. Ou ao contrário, impedir a comutação de equipamento de proteção.

Figura 1 - Carga desligada monitorada pelo Dispositivo Supervisor de Isolamento offline
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Supervisão Contínua de Cargas e
Condutores Offline
Dispositivo Supervisor de Isolamento Offline
O DSI Off-line (Dispositivo Supervisor de Isolamento) monitora o sistema no
qual está aplicado. Para realizar a supervisão destas cargas dois níveis de
alarme devem ser parametrizados os quais serão acionados quando o
isolamento atingir os valores configurados. Todas as informações também
estarão disponíveis via rede (Modbus-TCP), para possibilitar integração na
rede existente.

Vantagens na utilização do "Monitor offline":
- Monitoramento contínuo;
- Evitar desligamentos caros e não planejados do sistema;
- Maior produtividade;
- A comunicação em dois alarmes minimiza o risco de incêndio e ferimentos;
- Manutenção otimizada graças à detecção precoce de falhas;
- Evitar interrupções operacionais e ações de emergência;
- Menos danos à propriedade devido a motores defeituosos, vida útil maior;
- Redução de custos operacionais e de manutenção.

Figura 2- Carga desligada monitorada pelo Dispositivo Supervisor de Isolamento offline

Para maiores informações acesse nosso site www.rdibender.com.br,
ou envie um e-mail para contato@rdibender.com.br

