
Itsenäinen Pry-Cam™ Grids  
kertoo energiaverkon kunnon.



Prysmian Group on kehittänyt täysin uuden tavan 
mitata sähköverkon kuntoa niin, että mitattavan 
verkon, komponentin tai sähkömoottorin toimintaa 
ei tarvitse sen vuoksi keskeyttää. Näin huollon tai 
korjauksen tarve havaitaan hyvissä ajoin, ja verkon 
yllättävät häiriöt kustannuksineen voidaan välttää.

 Ainutlaatuinen Pry-Cam™ Grids mittaa keski- ja 
suurjännitekaapeliverkkojen komponenttien kuten 
kaapeleiden, jatkosten, päätteiden ja muunta- 

jien osittaispurkauksia ja lämpötilaa.  Pry-Cam™ Grids kerää mittaustuloksia 
itsenäisesti PD-antureilta, hälyttää poikkeamista, on etäohjattavissa ja tarjoaa 
mittaustulokset analysoitaviksi internetin välityksellä. 

Pry-Cam™-mittalaitteiden luenta- ja tietokantapalvelun kautta verkonhaltija voi 
tarkastella eri laitteista kerättyä tietomassaa selkeästi jäsenneltynä haluamal-
laan tavalla. Trendien tarkastelu, yksittäisen mittauslaitteen hälytysrajojen 
asettaminen ja mittausdatan poimiminen toisiin tietojärjestelmiin on mahdollis-
ta.  Internet-käyttöliittymän avulla työskentely ja näkymien jakaminen kollego-
jen kanssa onnistuu helposti omasta sijainnista riippumatta. Omaa palvelinta ei 
tarvita, tietoturva on varmistettu ja palvelu on räätälöitävissä tarpeen mukaan. 



PRY-CAM™ GRIDS 
Integroitu yksikkö mittaa kohdetta PD-antureilla, 
analysoi tulokset ja tallentaa ne omaan SSD-muis-
tiinsa. Laite hälyttää poikkeamista LAN- tai 
GPRS-yhteyden välityksellä halutulle monitorointi-
järjestelmälle. Soveltuu osittaispurkausten  
(PD, Partial Discharge) ja lämpötilan mittaukseen. 
Helppo ja nopea asentaa. 

Pry-Cam™ Gridsin sisartuote Pry-Cam™ Drives on 
optimoitu pyörivien koneiden kuten moottoreiden  
ja generaattoreiden PD-mittaukseen. 

PRY-CAM™ WINGS 

Pry-Cam™ Wings on taipuisa anturi osittaispurkaus-
ten mittaukseen. Rakenne on suunniteltu helpoksi 
kiinnittää mittauskohteen pinnalle tai läheisyyteen. 
Pry-Cam™ Wings soveltuu muun muassa kaape-
leiden, jatkosten, päätteiden, muuntajien, AC- ja 
DC-suurjänniteverkkojen, sähkömoottoreiden ja 
generaattoreiden mittauksiin.

Laitteet ovat osa Prysmian Groupin kehittämää 

langatonta Pry-Cam-konseptia, jossa mittalaitteita 

ei kytketä kohteeseen. Siksi mitattavan verkon, 

komponentin tai sähkömoottorin toimintaa ei 

tarvitse keskeyttää mittalaitteiden asentamiseksi 

tai mittauksen suorittamiseksi. 
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Osittaispurkauksien mittaaminen on oleellinen osa 
sähköjärjestelmien laadunvalvontaa ja kunnossapitoa.  
Pry-Cam™ Grids mahdollistaa reaaliaikaisen monitoroinnin.


