
Lääkintätilat IMD eristystason 
valvontalaite



ERISTYSVASTUKSEN MITTAUSPERIAATE KAHDELLA ERI TAAJUISELLA SINIAALLOLLA

Toimintaperiaate:

Laite syöttää jatkuvasti kahden sinimuotoisen jännitteen testisignaalijonoa eristettyyn sähköverkkoon. Tämä 
signaali aiheuttaa pienen injektoidun virran, joka kulkee eristysresistanssin ja –kapasitanssin läpi maapotentiaaliin. 
Virran amplitudit ja vaiheet mitataan molemmilla taajuuksilla, jonka jälkeen niitä analysoidaan tilastollisesti ja 
saadaan edelleen laskettua resistanssi- ja kapasitanssiarvot piiriteorian ja kompleksilaskennan menetelmillä. 
Mittaustaajuudet valitaan automaattisesti resistanssin ja kapasitanssin perusteella mittaustarkkuuden ja 
vasteajan optimoimiseksi. Syöttöverkossa esiintyvän moottorikäytöistä johtuvan aliharmonisen kohinan 
tapauksessa alipäästösuodattimia ja mittaustaajuuksia säädetään automaattisesti.

Tällainen testausjärjestelmä toimii kaikenlaisissa sähköverkkojärjestelmissä 
puhtaasta tasajännitteestä vaihtojännitteeseen täyttäen IEC 61557-8:n 
vasteaikavaatimukset. Mittausmenetelmä on hyvä tapauksissa, joissa 
sähköverkon eristyksessä esiintyy samanaikaisesti suuri kapasitanssi ja 
suuri resistanssi. Tämä johtuu siitä, että jännitepulssiin perustuvassa 
mittausmenetelmässä tarvittavaa mittausvirran pienentymistä ei tarvitse 
odottaa tätä menetelmää käytettäessä. Yksi tämän mittausmenetelmän 
lisäominaisuus on verkon todellisen eristyskapasitanssin näyttö. 
Kapasitanssiarvot ovat nykyisin melko suuria johtuen sähköverkkoon 
kytkettyjen hakkuriteholähteiden suuresta määrästä.

Käytännössä lähes jokainen sähköverkkoon kytketty laite sisältää hakkuriteholähteen, jonka radiohäiriösuodattimessa 
on maahan kytketyt 1 nF – 50 nF kondensaattorit. Tämä eristystason valvontalaite kirjoittaa lokitiedostoja mm. 
eristystason kapasitanssin ja resistanssin muutoksista microSD-muistikortille. Ongelmatilanteissa tätä lokia voidaan 
tutkia taaksepäin ja löytää ajanhetki, jolloin eristysresistanssissa tai –kapasitanssissa on tapahtunut merkittävä 
muutos. Sähköverkossa tapahtuneet muutokset ja muut tapahtumat voidaan jäljittää kyseisen ajankohdan 
perusteella.

IM-01.MED

Eristystason valvontajärjestelmä

Yläpuolella tyypillisiä aaltomuotoja.

- UUSI OMINAISUUS! Modbus/TCP-liitäntä etävalvontaan ja –ohjaukseen
- Havainnollinen käyttöliittymä ja helppo käyttöönotto
- Verkon impedanssin ja kapasitanssin automaattinen tunnistus (aliharmoninen särö)
- Erotusmuuntajan kuormituksen ja lämpötilan valvonta ja potentiaalivapaa hälytyskosketin
- Etämodulit eritystason ja erotusmuuntajan valvontaan optiona
- PE-johtimen valvontayksiköiden liitäntämahdollisuus
- Irrotettava microSD-muistikortti käyttöhistorian ja vikatilanteiden analysointiin
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Käyttöjännitteen tekniset tiedot

Nimellisjännite 110-240 VAC, 110-300 VDC 
(Schurter 0001.2503 (T800mA))

Nimellisvirta 0,04 A jännitteellä 230 VAC

Käyttöjännitteen taajuus 48 ~ 62 Hz

Mittauksen tekniset tiedot
Maksimijännite 
sisäänmenossa 240 VAC / 280 VDC

Resistanssin mittausalue 20 kΩ…10 MΩ (22 kΩ…5 MΩ 
vähintään 15 % tarkkuudella)

Kapasitanssin mittausalue 100 nF…100 uF

Mitattavan verkon 
taajuusalue DC, 10 Hz…500 Hz

Mittausimpedanssi 220 kΩ 
Testijännite 25 Vp max

Kolme hälytyskosketinta aseteltavilla 
rajoilla (potentiaalivapaa vaihtokosketin)
Hälytyskosketin 5 A jännitteellä 250 VAC
Ennakkohälytyskosketin 5 A jännitteellä 250 VAC
Muuntajahälytyskosketin 5 A jännitteellä 250 VAC

Muita toimintoja
Etäyksiköt eristystason ja 
erotusmuuntajan valvontaan yhteensä enintään 32 yksikköä

RS-485 –sarjaliitäntä etämoduleille
Modbus/TCP-liitäntä etävalvontaan ja –ohjaukseen

Muuntajan lämpötilan 
valvonta

-40…+125 °C (ulkoisella NTC- tai 
PT100-anturilla)

Muuntajan virran mittaus Ulkoisella virtamuuntajalla
PE-johtimen valvonta Valvontayksiköllä PEC-01
Lokin tallennus microSD-muistikorttiliitännällä

Resistanssimittauksen 
analoginen ulostulo

0…20 mA 
virtasilmukkalähettimellä 
CLT-01

Helppokäyttöinen ja 
havainnollinen käyttöliittymä

LEDit ja taustavalaistu LCD-
näyttö

Valvottavan verkon ja maan mittausliitäntöjen kunnon 
valvonta
Automaattinen itsetestaus Jatkuva
Välitön itsetestaus TEST-näppäimellä

Standardit

Mittaukset IEC 61557-8:2014, 
IEC 60364-7-710.413.1.5

Turvallisuus IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 
SGS Tüv SAAR tyyppihyväksyntä

EMC

IEC 61326-2-4, CISPR 11 /
EN55011, IEC61000-4-2, 
IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, 
IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, 
IEC61000-4-8, IEC61000-4-11 
Testannut / hyväksynyt Nemko

Yleistä
Mitat (L x P x S) 160 x 110 x 62 mm
Paino 0,35 kg
Kotelon materiaali Muovi
Kiinnitystapa DIN-kiskokiinnike
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62 mm

IM-01.MED

PEC-01

LISÄVARUSTEET
- PE-johtimen jatkuvuuden valvontayksikkö PEC-01 
- Virtasilmukkalähetin CLT-01
- Etämoduli eristystason valvontaan IC-01
- Etämoduli muuntajan valvontaan TC-01
- Etämoduli eristystason ja muuntajan valvontaan RD-01
- Keskitetty etänäyttöyksikkö RD-12, 
   12 IM-01.MED-laitteen valvontaan

IC-01 TC-01

CLT-01

RD-01 RD-12



Enintään 50
IM-01.MED-laitetta

Eristystason valvonta

IM-01.MED

IM-01.MED

IM-01.MED

IM-01.MED

IM-01.MED

IM-01.MED
ETHERNET-KYTKIN

Hälytyksen valvontajärjestelmä, 
esim. Telemerkki TM-ETC-AMS

HMI-OHJAIN HMI

Modbus/TCP

LAN/
INTERNET

Alustasta riippumaton etäohjausliitäntä

ERISTYSTASON ETÄVALVONTA JA -OHJAUS

RI-01

WEB SERVER

TULOSSA
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Trafox is a brand of Muuntosähkö Oy. We develop, manufacture and customise high-quality transformers, 
chokes, filters and Trafox Superintend® monitoring devices for a large number of applications.

 –

Muuntosähkö Oy Trafox
P.O. Box 10  |  FI-00621 Helsinki  |  Tel. +358 207 933 700  |  Fax +358 207 933 746  |  sales@trafox.fi V
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