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Fault  Indicator LineTroll R110CG +  LineTroll 110Eµr 

  فاز و با قابلیت تفکیک GPSو ماژول  GSMآشکارساز خطا براي خطوط هوائی با ماژول ارتباطی 

  ) خطو  جهت نصب بر روي تیر یا دکل (

 :LTR110Eµr آشکارساز مدلمعرفی   

فاز به زمین  خطايقابلیت تشخیص خطاي اتصال کوتاه و این مدل از آشکارساز خطا 

 ایـن مـدل آشکارسـاز    ، دارد . عالوه بر اینرا براي هر یک از خطاهاي دائمی و گذرا 

    ) (کلکتـور  LTR110CGارتبـاط آشکارسـاز مـدل    مجهز به ارتباط رادیویی بـا واحـد   

  .ارسال نمایدSCADA هاي خطا را به سیستم هشدار تا می باشد

  :ها ویژگی

o  برنامه ریزي از راه دورقابلیت 

o قابلیت آدرس دهی با برد کوتاه 

o  قابل استفاده در شبکه هاي توزیع ولتاژ متوسطKV 66- 6  

o  قابل استفاده در سیستم هاي داراي چند مدار 

o ) خطاي گذراخطاي دائمی و قابلیت تشخیص دو نوع خطا( 

o  آب و هوایی   شرایطمقاوم در برابر انواع 

o با قابلیت مشخص نمودن ضعیف بودن باطري 

o ) سال) 10تا  8داراي باطري لیتیوم با طول عمر باال 

  

  

  :(کلکتور) LTR110CGمعرفی آشکارساز 

ــی   ــورت اختصاصـ ــه صـ ــتگاه بـ ــن دسـ ــاي               ایـ ــاز هـ ــراي آشکارسـ بـ

)LineTroll 110Eµrفشار متوسـط طراحـی   برق  توزیع هاي ) در شبکه

در  GHZ 2,4 با استفاده از یک فرکانس رادیویی  LTR110CG.شده است

 40 دهآشکارساز خطا تا محـدو  9یا  6یا  3که می تواند با  ISMپهناي باند 

با سه عدد باطري لیتیوم بـا عمـر طـوالنی بـراي     متري ارتباط برقرار کند و 

 .طراحی شده است سال 10تا  8 عملکرد
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خطـاي   اسـتفاده از آشکارسـاز هـاي   امکـان  شبکه  در آرایش هاي مختلف

زمین بـین فـاز هـا    . جایی که سیم وجود ندارد مغناطیسی میدانحساس به 

روي بعضی ، فشار ضعیف و فیدرهاي چندگانه قرار گیرد، فیدرهاي موازي

فیـدرهاي مجـاور    بـه دلیـل نفـوذ    LTR400Dآشکارسـازهاي  ، از خط هـا 

تنها   LTR110CG+ LTR110Eµrعملکرد درستی ندارند و در این مواقع 

بـه   ها و خطاهـا را هشـدار  SMS بوسـیله  LTR110CG انتخاب می باشد.

ارسال مـی کنـد تـا مصـرف انـرژي       NetTroll micro SCADA سیستم

بسیار کمی داشته باشد و براي گرفتن خطاها حتی در مناطقی کـه سـیگنال   

GSM آشکارسـاز  . ر ضعیف است مشکلی نداشته باشدبسیاLTR110CG 

استفاده می   IEC-870-5-101/104 از که SCADAمی تواند با هر سیستم 

همچنـین   .قـرار کنـد  ارتبـاط بر  NetTroll SCADAکند از طریـق درگـاه   

  .ایجاد شده است GPRS/DNP3دسترسی در مودم براي 

  

نصـب شـده بـر     LTR110Eµrو آشکارسازهاي  LTR110CG نفاصله بی

  متر باشد. 40خط نباید بیشتر از روي 

متـري دو فیـدر مـوازي وجـود داشـته باشـد        40اگر در همـان فاصـله ي   

LTR110CG    می تواند مطابق شکل مقابل با آشکارسازهاي تکفـاز نصـب

  ر دو فیدر ارتباط برقرار کند.شده بر روي ه

یدرهاي مختلـف در  بر روي فهاي مختلف نصب شده خطاهاي آشکارساز 

 از هم نمایش داده خواهند شد.به صورت مجزا  NetTroll  برنامه

  

  

 
 
 

 ) ایـن امکـان را  point to multipoint( رتباط یک نقطه به چند نقطـه ا

      LTR110CGبـا یـک    LTR110Eµrآشکارسـاز   9می دهد کـه حـداکثر   

  می تواند ارتباط برقرار کند.
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  تیر:روي  LTR110CG روش نصب

LTR110CG  رقـدار  ب شـبکه کمربند فلزي قابل نصـب بـر روي    اخاموشی و حتی باالبر توسط براکت ببه آسانی بدون نیاز به

د کـه  داراي دو قسمت جـدا شـدنی مـی باشـ     LTR110CG .باشدمی خارجی اعم از پرچمی و افقی بدون نیاز به منبع تغذیه

موقعیـت   در ابتـدا پایـه قـاب در    که برد کلکتور درون آن مـی باشـد.   و بخش اصلی قسمت اول پایه قاب (براکت سبز رنگ)

اي خطـا نصـب   متر و در خط دید آشکارسازها براي نصب و راه اندازي و ارتباط با آشکارسازه 40مناسب در فاصله کمتر از 

ـ      توانیم به طور معمول با تسمه فوالدي هم نصب کنیم، براکت را می گردد.  نیـز دارد.  ا پـیچ را همچنـین امکـان بسـته شـدن ب

کـم بسـته   اگر هر دو تسـمه روي براکـت مح   هنگامی که براکت نصب گردید می توانیم قاب اصلی را روي براکت قرار دهیم.

  شود قاب اصلی هیچ لرزشی نخواهد داشت.

  بخاطر داشته باشید که قبل از نصب قاب اصلی بر روي براکت باطري ها را متصل کنید. لطفاً

  

  

  

  

  

  

  

  :فازروي  LT110Eur نصب روش

LT110Eur  به آسانی بدون نیاز به خاموشی و

) و چـوپ  KBNتوسط سبد نصب ( حتی باالبر

برقـدار اعـم از پرچمـی و    روي شـبکه   پرچ بر

 .باشد می خارجی افقی بدون نیاز به منبع تغذیه

ابتدا سبد نصب را روي چوب پرچ محکم کرده 

و بعـــد از قـــرار دادن آشکارســـاز درون آن   

د کـه  آشکارساز را طوري روي خط فشار دهیـ 

  .کلمپ و فاز در یک جهت باشند

    ن از روي خـط کـردن آ  پذیر بـوده و نیـاز بـه جـدا     امکان فازبر روي  هاریزي آنو برنامه  ها بعالوه تست عملکرد دستگاه

  .ط جدا شودختعویض باتري از هنگام کردن دستگاه از تیر نبوده و تنها  باشد حتی براي تست باتري نیاز به جدانمی 
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  :NetTrollنرم افزار 

این نرم افزار براي انـواع تنظیمـات مـدل هـاي مختلـف      

ایـن  کـه طراحـی شـده اسـت.      NorTrollدستگاه هـاي  

برنامه می توانـد مجموعـه اي از تنظیمـات پیکربنـدي را     

ا از یا مستقیماً بـراي آشکارسـازهاي خطـ    FDP-20براي 

، وابسـته بـه   بوسیله ارتباط رادیـویی طریق کابل سریال یا 

  .افت کندنوع دستگاه دری

FDP-20    ــر ــل ب ــد در مح ــی توان ــزي  م ــه ری اي برنام

، و چندین دستگاه دیگر از آَشکارسازهاي خطا، کلکتورها

  ها و ... استفاده شود. RTUقبیل 

  

 
 

  مشخصات فنی:

o کیلوولت 66تا  6 ولتاژ سیستم  

o ) قابلیت تنظیمdi/dtو (   (Threshold)  

o آمپر 1000تا 6 جریان بار محدوده  

o  250قابلیت تنظیم جریان مطلق خطا  –  1000  

o چشمک در دقیقه 10 چشمک زدن فرکانس  

o درجه 360 زاویه دید  

o ت)، ساع 24تا  2 ریزي ازنحوه ریست: دستی، زمانی (قابل برنامه

ده بـه  شریزي) و از راه دور. چهار حالت ذکر ولتاژي (قابل برنامه

    ماید.نطور مستقل عمل می

o       24قابلیت برنامه ریزي جهـت اعـالم خطـاي گـذرا بـراي 

  ساعت (چشمک سبز) 

o هــاي  جریــان هجــومی: دســتگاه در هنگــام وصــل جریــان

  .کندهجومی هنگام کلیدزنی را تشخیص داده و عمل نمی

o ، ولـت یـک بـاطري     6/3آمپر ساعت ،  5/16باطري: لیتیوم

مخـابراتی  براي خود دستگاه و دو باطري نیز براي سیستم 

سـاعت چشـک    1500فرانسه بـیش از   Softتولید کمپانی

  سال طول عمر  10تا  8دائم یا حداکثر 

o  مجهــز بــه ســوپرLED رنــگ  3هــاي بســیار پیشــرفته در

  سال  20مختلف، با طول عمرهاي باالتر از 

o  مجهز به المپstrobe flash      بـا قابلیـت رویـت پـذیري

  بسیار باال

o ) داراي نشانگر وضعیت باطريLED  (کهربایی  

o  متر 2000متر در روز و بیش از  250فاصله رویت: بیش از 

  در شب

 

 

 

 


