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Từ khoá

thiết bị

điện

E29

máy móc và dùng điện

Yokogawa Meters & Instruments Corporation

Oát kế kẹp dùng cho Trực quan hóa Tiết kiệm Năng lượng
Đặc tính
• Tiết kiệm năng lượng thông qua đo lường điện năng và phân tích
chất lượng nguồn điện tại nơi làm việc
• Đo lường điện năng tức thời (giá trị tức thời, năng lượng điện, nhu
cầu, và dạng sóng), sóng hài cao hơn, và dao động điện áp cùng lúc
• Lựa chọn các cảm biến kẹp dòng tối ưu (2 A – 3 KA) tùy theo dòng
điện được đo
• Đo tải đa hệ (cùng lúc đo tải của bốn hệ với loại một pha, 2 dây)
• Một thiết bị cho phép đo sơ đồ nối Scott loại 4 dây 3 pha để dùng
chung cho đèn công suất và lực dẫn động khác nhau
• Đo được đến tối đa 50 sóng hài bậc cao (điện áp, dòng điện, công
suất)
• Đo dòng điện rò rỉ
• Chức năng đầu vào/đầu ra anolog
• Dung lượng ghi dữ liệu lớn
• Phân tích các dữ liệu đo lường bằng phần mềm đặc biệt (được bán
riêng)
Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
 Ví dụ về sơ đồ kết nối để đo

Phía tải 2

Phía tải

Phía tải 1

Đo 2 hệ thống, điện 3 pha,
3 dây bằng phương pháp 2 oát kế
Phía cấp điện

Đo điện mạch 3 dây, 3 pha
Phía cấp điện
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 Ví dụ về màn hình hiển thị trong quá trình đo

Màn hình đo năng lượng điện

Màn hình đo nhu cầu

Màn hình hiển thị dạng sóng

Màn hình đo dao động điện áp

Màn hình danh sách giá trị tức thời

Màn hình đo sóng hài cao hơn

Hiệu quả hoặc nhận xét

Công suất tiêu thụ (Wh)

Dòng điện tiêu thụ và công suất tiêu thụ điện trong trạm
Dòng điện tiêu thụ (A)

1. Ví dụ về nghiên cứu sự phù hợp của năng lượng điện
tiếp xúc bằng phương pháp đo năng lượng điện
• Oát kế kẹp đo cân bằng tải mỗi dây pha của thiết bị điện
để đánh giá xem các thiết bị tối ưu hay không.
• Các dữ liệu cơ bản để giảm chi phí năng lượng điện tiếp
xúc có thể được thu thập bằng cách phân tích chi tiết các
điều kiện hiện nay về tiêu thụ năng lượng trong mỗi múi
giờ và bằng cách chuyển thời điểm tải nặng vào ban
đêm.
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Thời gian đo (H)
Dòng điện trong
hệ thống 1

Dòng điện trong
hệ thống 2

Công suất tiêu thụ
điện

2. Ví dụ về tiết kiệm năng lượng bằng phương pháp đo năng lượng điện tại nhà máy gia công
kim loại
• Oát kế kẹp được sử dụng để đo và phân tích từng năng lượng điện không tải của các máy nén khí
(35 máy) trong nhà máy.
• Cho thấy thời gian không tải rất dài và tỷ lệ dao động nén lớn.
• Các máy nén khí được vận hành kết hợp, và bình khí bổ sung được lắp đặt để giảm số lượng máy
nén khí.
• Năng lượng điện hàng năm đã giảm từ khoảng 7,000 MWh xuống 4,800 MWh, giảm chi phí
khoảng 18,000,000 yên.
3. Ví dụ về tiết kiệm năng lượng bằng
phương pháp đo năng lượng điện tại
nhà máy thực phẩm
• Dùng oát kế kẹp đo lượng tiêu thụ
nước ngầm đã được chuyển đổi thành
năng lượng điện mà không cần sử
dụng đồng hồ đo lưu lượng.
• Thay thế điều khiển van điều tiết bằng
cách điều khiển bộ biến tần làm giảm
công suất năng lượng điện hàng năm
từ khoảng 110 MWh xuống 34 MWh,
giảm chi phí khoảng 1,300,000 yên.

So sánh điện năng trước và sau khi đo đối với máy bơm
Trước
khi đo

Sau khi
đo

Điện năng
(kW)

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Ví dụ về phân tích tiết kiệm năng lượng và phân tích chất lượng nguồn điện cho khách hàng
Nhà máy giấy in đặc biệt: Tiết kiệm năng lượng cho máy in
Nhà máy lọc/nhà máy xử lý nước thải: Bảo dưỡng động cơ máy bơm
Nhà máy thiết bị điện gia dụng lớn: kiểm soát chi phí sản xuất bằng cách đo năng lượng tiêu thụ của
máy ép phun nhựa
Nhà máy phụ tùng ô tô: Phát hiện công cụ bị mòn bằng cách đo năng lượng điện của máy NC
Nhà máy chế biến thực phẩm: Đo lường các điều kiện tối ưu của dây chuyền sản xuất thử nghiệm
Bệnh viện: Giám sát hiệu suất điện và chất lượng nguồn điện của hệ thống đồng phát
Khách sạn: Đo lường hiệu quả tiết kiệm năng lượng khi thiết bị kiểm soát máy nén khí được ứng
dụng
Xây dựng trang trại trồng phong lan: Đo lường năng lượng điện cho đèn chiếu sáng và điều hòa
không khí

Liên hệ:

