A NOVA GERAÇÃO DE SMART GRID

OWL SENSOR
DESTAQUES

LA NUEVA GENERACIÓN
DE SMART
GRID
Com tecnologia
inovadora

e certificada, o
OWL SENSOR compõe a mais nova geração de
SMART GRID.

OWL SENSOR
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forma prática, rápida e segura.
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OWL SENSOR
Com
um
refinado
sistema
de
carregamento e gestão de consumo, o OWL
SENSOR não possui bateria química e seu
sistema de energia é alimentado pelo próprio
campo eletromagnético da rede com alta
eficiência, permitindo que o mesmo funcione
ininterruptamente em redes com baixa carga e
correntes a partir de 1 Ampere nas variadas
faixas de tensão, viabilizando sua utilização em
todo o sistema elétrico, garantindo uma longa
vida útil ao equipamento (mais de 20 anos) e
possibilitando comunicação eficiente por
dezenas de dias mesmo após a queda da
alimentação pelo sistema elétrico.
Seu sistema de medição possui precisão
metrológica possibilitando sua aplicação até
mesmo como medidor de energia elétrica.

Topologia do Sistema
O Sistema de rede de sensores OWL possui
conectividade ”Plug and Play” em RF, frequência
livre de 915MHz, com alcance de até 30Km (com
visada) entre os sensores. Sensores masters
(HUB’s) com conectividade RF-Ethernet ou RFsatelital complementam a rede OWL formada
por 01 sensor master no início e/ou final e
outros 20 grupos de sensores, espaçados e
conectados entre si, possibilitando as cobertura
de centenas de quilômetros de redes elétricas.
A rede OWL monitora continuamente as
linhas e disponibiliza na nuvem as leituras
diárias programadas, alarmes de violações de
parâmetros pré-determinados e consultas do
operador em tempo real para um software web
dedicado e/ou software SCADA.

Aplicações do OWL SENSOR
• Medição de corrente elétrica média, máxima e
mínima diária na linha / horários de
ocorrências.
• Medição de KVAh, KW, KVArh e Fator de
Potência médio, máximo e mínimo diários na
linha.
• Medição de temperatura média, máxima e
mínima diária do cabo / horários de
ocorrências;.
• Detecção e alarme de falta de tensão na linha.
• Detecção e alarme de violação de níveis
corrente elétrica e/ou di/dt na linha.
• Detecção de falta de alta impedância.
• Detecção de perdas elétricas técnicas e
comerciais na rede.
• Detecção de Fraudes através da comparação de
consumos.

Rede OWL

O conjunto de características técnicas e
operacionais aliado à robustez, ao custo, e a sua
fácil implantação, fazem do OWL SENSOR um
equipamento único no mercado mundial para a
redução das perdas, melhor planejamento e
otimização da operação e da manutenção do
sistema de distribuição de energia elétrica.
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OWL SENSOR
Software OWL Analitcs
Os dados adquiridos de campo são
enviados de sensor a sensor até a HUB e desta à
nuvem, e podem ser visualizados pelo software
OWL Analitcs que disponibiliza graficos, alarmes
e possibilita balanços energéticos para as várias
aplicações.

O sistema fornece o nível de carga do
sensor e a energia total (KVAh, KW e KVAr)
trafegada diária e por período, através do input
da tensão no sistema.

.
OWL S – Visualização gráfica (oC, KVAh, KW, KVArh)

Benefícios do OWL SENSOR
• Redução no tempo de verificação e
atendimento das ocorrências do sistema
elétrico.
• Detecção e determinação das perdas técnicas
na rede elétrica.
OWL S – Rede de Sensores Georeferenciada

• Detecção
de
perdas
comerciais
no
fornecimento de energia com a comparação
das medições.

Além dos alarmes o operador pode
verificar grandezas como corrente e fato de
potência diários e por períodos.

• Determinação do carregamento das linhas para
maior planejamento.
• Melhoria no fornecimento da qualidade de
energia.
• Melhoria de indicadores como DEC e FEC.
• Redução de custos operacionais
com a
geolocalização de faltas e redução do tempo de
interrupção do sistema.
• Dentre outros.

www.nastek.com.br
OWL S – Visualização gráfica (A, FP)
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