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DGA 900: Monitoring 9 gazów rozpuszczonych w oleju
• 9 gazów +  wilgoć

• Pomiary gazów:

• Wodór - H2

• Tlenek węgla– CO

• Dwutlenek węgla - CO2

• Metan - CH4

• Etan - C2H6

• Etylen - C2H4

• Acetylen C2H2

• Tlen - O2

• Azot - N2

• Wilgoć - H2O

• Komunikacja :

• Modbus TCP
Diody: 

• Alarm 

• Ostrzeżenie 

• Zasilanie

• Uszkodzenie



DGA 900: Zasada działania
• Pomiar zawartości gazów metodą 

foto-akustyczną

• Pomiary gazów:

• Jak progi nie są przekroczone -

co 8h

• Przekroczenie progu 

ostrzeżenia: co 2h

• Przekroczenie progu Alarmu: 

co 1h

• Na życzenie przy 

wykorzystaniu 

oprogramowania 

inżynierskiego DGA 

Perception: co 30min

Diody: 

• Alarm 

• Ostrzeżenie 

• Zasilanie

• Uszkodzenie



Zasada pomiaru

DGA900

Pomiary fotoakustyczne …

❑ PGA wykorzystuje źródła podczerwieni i filtry optyczne do 
wzbudzenia określonego gazu.

❑ Energia IR pochłaniana i uwalniana z cząsteczek gazu.

❑ Światło podczerwone jest pulsowane za pomocą przerywacza, dzięki 
czemu uwolniona energia wytwarza fale ciśnienia (fale dźwiękowe)

❑ Fale ciśnienia mierzone przez bardzo czułe mikrofony

❑ Sygnał dźwiękowy spowodowany koncentracją gazu w komórce - jest 
to efekt foto-akustyczny

Sygnał mikrofonu ~ Stężenie gazu docelowego

DGA900 działa przy użyciu 

metody wydobycia gazu z 

przestrzeni nad gazem i 

fotoakustycznego

analizatora gazu (PGA).

Olej jest pobierany z 

transformatora i krąży w 

kolektorze olejowym.

Gazy są pobierane z próbki 

oleju i analizowane w PGA.

Strefa kontrolowana 

środowiskowo dla 

stabilności pomiaru

IR

PGA

Kolektor oleju

We OlejuWyj Ol

GAS



DGA monitoring gazów
Gaz Nazwa Warunki powodujące emisję gazu

H2
Wodór Prawie wszystkie defekty, niskoenergetyczne wyładowania niezupełne

CH4
Metan Przegrzanie oleju w temperaturze: od 200C do 500C

C2H6
Etan Przegrzanie oleju w temperaturze: od 300C do 500C

C2H4
Etylen Przegrzanie oleju w temperaturze: powyżej 500C, możliwa formacja cząstek węgla

C2H2
Acetylen Łuk elektryczny, Olej powyżej 800 C, znaczne i wyraźne tworzenie cząstek węgla, 

topienie metalu

CO Tlenek 

węgla

Przegrzanie izolacji papierowej 

CO2
Dwutlenek 

węgla

Wyraźne utlenianie się oleju, degradacja papieru 

O2
oxygen Utlenianie, przeciek

• Wolny wzrost CO2 - normalne starzenie się papieru

• Gwałtowny wzrost CO  - przyśpieszone – nienormalne starzenie się papieru

• Wzrost CH4 – miejscowy niskotemperaturowy punk gorący

• Wzrost C2H4 – miejscowy wysokotemperaturowy punk gorący

• Wzrost C2H2 – Obecność łuku w kadzi



Redundancja PRP



Monitoring zestyków wyjściowych

Monitoring prądu

Typ wyjścia Zastosowanie
Wytrzymywany 

prąd krótkotrwały
Maks. prąd ciągły Czas zadziałania Zdolność łączeniowa

Form-A
Obwody 

wyłączające
30A przez 0,2s 6A < 4ms

Otwieranie, obc. ind. DC, 

L/R=40ms

24V – 1A

48V – 0,5A

125V – 0,3A

250V – 0,2A

Latching
Blokada załączenia,

Sygnalizacja, 

Obwody wyłączające
30A przez 0,2s 6A < 4ms

Otwieranie, obc. rez. DC,

24V – 6A

48V – 1,6A

125V – 0,4A

250V – 0,2A

Form-C Ogólnego przeznaczenia 30A przez 0,2s 8A < 8ms

Otwieranie, obc. ind. DC, 

L/R=40ms

24V – 1A

48V – 0,5A

125V – 0,3A

250V – 0,2A

Fast form-C
Sygnalizacja,

Automatyki

0,1A przy obc. 

rez.
< 0,6ms

Solid - State
Obwody 

wyłączające

30A przez 0,2s

300A przez 30ms

5A przy 45°C

4A przy 65°C
< 0,1ms

Otwieranie, obc. ind. DC, 

L/R=40ms

10A



Inteligentny kanał inżynierski – port Ethernet

Rejestrator zdarzeń
Diody LED i przyciski

Panel sygnalizacyjny

Podgląd nastaw zab. odległościowego

Nastawy zab. odległościowego

Nastawy zab. różnicowego



Zdalny podgląd stanu pola poprzez łącze inżynierskie

Harmoniczne prądu Harmoniczne napięcia Moc

Energia

Napięcia fazowe

Częstotliwość

Harmoniczne napięciaHarmoniczne prądu



CB Watch3 - Monitoring Wyłącznika WN

Dlaczego warto 

Minitorować kondycję wyłącznika?

- Ponieważ wyłącznik WN jest 

krytycznym elementem instalacji el-en

- Awaria wyłącznika uniemożliwia 

dostarczanie energii z FW/PV do sieci 

odbiorczej

- Monitoring umożliwia bezpieczne

i pewne operowanie wyłącznikiem



CB Watch3 - Monitoring Wyłącznika WN

- Kompaktowe, zintegrowane urządzenie

do monitorowania każdego wyłącznika

WN on-line

- Pomiary i kontrola kluczowych

parametrów jak np. jakość gazu SF6

- Ciągłe monitorowanie danych

operacyjnych pomiędzy przełączeniami

- Optymalizacja obsługi oraz redukcja

ryzyka nieudanych przełączeń



CB Watch3 - Monitoring Wyłącznika WN

PS           ProWatch DI16         AI8#1 AI8#2 AI8#3 RTD8       DO16

1x SFP 
module for 
Optical or 

RJ45 
Ethernet

1x or 3x SF6 gas sensors

3x AC 
Interrupted 

current sensors

2 to 9 Coil 
DC current 

sensors1x or 3x 
charging motor 

(AC or DC) 
current sensors

1x Command 
detection 
module

Coil 
continuity 

supervision 
modules

2x relay banks (16 dry 
contact relays)

1x Ambient
Temperature

sensor

DC Supplies 
supervision

Up to 7 additional 
temperature 

sensors (cabinet, 
mechanism)

1: Moduł zasilacza

2: CPU, monitoring gazu

3: Ciągłość obwodu cewki

4: Moduł zużycia elektr. i mechan

5, 6: Moduł monitoring napędu

7: Moduł moniorowania

temperatury

8: Styki alarmowe



CB Watch3 - Monitoring Wyłącznika WN

- Indeks zagrożenia/ryzyka 

wykonania nieudanej operacji 

przełączenia, wyświetlany w 

zadalnym SSiN lub/i dostępny 

poprzez  Web HMI –

przeglądarkę internetową

- Informuje o konieczności 

naprawy, zużyciu styków, czy

konieczności uzupełnienia np. 

gazu SF6



CB Watch3 - Monitoring Wyłącznika WN

CB Watch3 został już zainstalowany i uruchomiony na ponad 300 wyłącznikach na świecie




