
PRY-CAM 
PORTABLE
Sähköjärjestelmän käytönaikaiseen kunnonvalvontaan
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Sähköjärjestelmän perinteisen 
ylläpidon haasteet

Yli 80 % keski- ja suurjännitejärjestelmän vioista 
liittyy osittaispurkauksiin

Osittaispurkausmittaus on keskeinen toimenpide 
sähköjärjestelmän kuntoa arvioitaessa. 

Käytönaikaisia osittaispurkausmittauksia 
käytetään kuitenkin vain harvoin osana sähkö-
järjestelmän tavanomaista kunnonvalvontaa 
johtuen perinteisen teknologian asettamista 
rajoitteista ja kustannuksista sekä toteutuksen 
monimutkaisuudesta. 

Source: 493-1997 – IEEE Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems (Gold Book)
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PRY-CAM 
Portable on  
ratkaisu  
haasteeseen
PRY-CAM portable mahdollistaa 
sähköjärjestelmän käytönaikaisen, tarkan 
ja luotettavan osittaispurkausmittauksen 
sekä tulosten  analysoinnin.

Mittaukset on mahdollista suorittaa ilman 
käytön keskeytyksiä tai galvaanista 
yhteyttä testattavaan komponenttiin, 
minkä ansiosta ratkaisu parantaa myös 
mittauksia suorittavan henkilöstön 
työturvallisuutta. 

Soveltuvuus suur- ja keskijänniteverkon komponentteihin

KAAPELIT 

JATKOKSET 

PÄÄTTEET 

KOJEISTOT

MUUNTAJAT

SÄHKÖMOOTTORIT

VIAN 
HAVAITSEMINEN

SEURANTA

ENNALTA EHKÄISY



PRY-CAM PORTABLE on kannettava mittalaite suur- ja 
keskijännitekomponenttien (kuten muuntajien, 
sähkömoottoreiden, kaapelijärjestelmien ja kojeistojen) 
eristemateriaaleissa esiintyvän osittaispurkausilmiön 
aiheuttamien pulssisignaalien keräämiseen, 
analysointiin ja luokitteluun.

Järjestelmä antaa mitattavien komponenttien tilasta 
välittömän tilannekuvan selkeässä ja helposti 
tulkittavassa muodossa  visuaalisen liikennevalomallin 
avulla.

Mittauksen suorittaminen ilman sähköjärjestelmään 
kytkeytymistä ja datan siitäminen langattomasti 
takaavat mittaajan parhaan mahdollisen 
työturvallisuuden.

Patentoitu sähkömagneettinen 
anturi

Paranneltu taustakohinan poisto

Suuri herkkyys ja suuntautuvuus

Keskeiset ominaisuudet

MITTAA ILMAN GALVAANISTA YHTEYTTÄ

LANGATON TIEDONSIIRTO

HELPPO KÄYTTÖLIITTYMÄ

KEVYT JA HELPPO KULJETTAA

ÄLYKÄS, AUTOMAATTINEN ANALYYSI

Paras mahdollinen työturvallisuus mittaajalle

Suuri näytteenottotaajuus ja 
suodatusomainaisuudet

Osittaispurkausmittauksen tulos 
purkauskuviona, pulssisignaalin aaltomuotona ja 
taajuusspektrinä.



Tekniset tiedot
Sensorin tyyppi: Elektromagneettinen 
sensori

Näytteenottotaajuus: 200 M/s

Kaistanleveys: 100 MHz

Osittaispurkausmittauksen herkkyys: 1 pC

Synkronointitaajuus:  10 Hz - 1 kHz

Prosessointi: Reaaliaikainen suodatus

Tiedonsiirto:  Wi-fi  802,11 b/g 

AC synkronointi: Sähkökenttä, 
magneettikenttä, valo tai aux-liitäntä

Sisäinen akku: Li-Po 7,4 V, 2200 mAh 
Käyttöaika noin 6 tuntia

Käyttölämpötila:  -25°C  -  + 70°C

Paino: 530 g

Mitat: 175 × 125 × 70 mm (pit.× lev. × kork.)

Kotelo: Hiilikuitu



Yksi mittalaite ja 
ohjelmisto riittää
Valittavissa on kolme eri käyttäjätilaa käyttäjän 
kokemuksen ja tiedontarpeen mukaan: Basic, 
Advanced ja Expert

Kolme käyttäjätilaa - valitse itsellesi sopivin

KESKIJÄNNITE SUURJÄNNITE

BASIC Osittaispurkausten havaitsemiseen  ja järjestelmän kunnon 
määrittämiseen automaatianalyysiä käyttäen. 

ADVANCED Näyttää yhden tarkan purkauskuvan vianmääritystä varten.

PREMIUM Näyttää täyden purkauskuvan, signaalien aaltomuodon ja 
taajuuspektrin. Soveltuu vian määrittämiseen ja 
paikannukseen. 

KÄYTTÄJÄTILA TOIMINTA



Tiedonhallinta
Jokaisen osittaispurkausmittauksen 
yhteyteen voidaan tallentaa muistiin-
panoja kuten kirjoitusta ja ääntä sekä 
valokuvia ja GPS- koordinaatit. 

Miksi kannattaa valita     
PRY-CAM PORTABLE?

• 100 % luotettava suur-ja 
keskijännitekomponent-tien vianmääritys

• 80 % pienempi mittaukseen kuluva työaika 
perinteisiin menetelmiin verrattuna

• Jopa viisinkertainen herkkyys alkaville vioille

• Yksi laite  kaikille jännitetasoille ja 
komponenteille

• Käytönaikaisen mittauksen tuoma 
kustannussäästö

• Helppo käyttää ja koulutusta on tarjolla

• Tarvittaessa asiantuntijan lausunto ja tuki

Käyttökohteet
• Kaikki 3 - 600 kV:n sähköjärjestelmät

• Soveltuu kaapelijärjestelmille, kojeistoille, 
muuntajille ja sähkökoneille.

• Soveltuu AC- ja DC-jännitteille
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