
PTPiRE. Wisła, 05-06.10.2022

Zastosowanie technologii światłowodowymi w energetyce. 





Technologie światłowodowe
Monitoring temperatury Therra System oraz monitoring wibracji Acumo System

Sekwencyjne monitorowanie od 4 do 16 niezależnych kanałów pomiarowych o długości do 45 
km każdy (16 x 45 km=720km) Pomiary temperatury co 10 sekund 

dokładności pomiaru poniżej 1oC

Jednoczesne monitorowanie maksymalnie dwóch niezależnych kanałów pomiarowych o długości 
50 km każdy dla urządzeń wyposażonych w dwa lasery (2 x 50 km=100km)

pomiar i lokalizacja zdarzeń akustycznych w promieniu co najmniej 10 m wokół osi

Therra System Acumo System (Lorda Rayleigha)

https://pl.wikipedia.org/wiki/John_William_Strutt


Zastosowania i korzyści

Sztuczna inteligencja



Monitoring temperatury Therra System

• monitorowanie temperaturowe kabli energetycznych WS, SN, 
• monitorowanie transformatorów, innych urządzeń energetycznych energetyki zawodowej,
• monitorowanie procesów chemicznych, gdzie istotnym parametrem jest temperatura procesu, 
• monitorowanie np. paneli fotowoltaicznych, tras kablowych wyprowadzających energię oraz urządzeń 

transformujących w OZE,
• monitoring i wczesne alarmowanie przed powstaniem pożarów endogenicznych w kopalniach,
• monitoring przeciwpożarowy  urządzeń i obiektów infrastruktury elektroenergetycznej, rurociągów  gazem i innymi 

mediami,
• monitoring przenośników taśmowych pod kątem detekcji zatartych rolek, 
• monitoring temperatury silników napędowych, 
• monitoring kompletnych linii produkcyjnych celem zastąpienia pomiarów punktowych monitoringiem liniowym,
• monitoring pod kątem wsparcia lub zastąpienia urządzeń p.poż. w budownictwie ogólnym (wieżowce, metro, tunele 

drogowe, kolejowe),
• wskazywanie w czasie rzeczywistym gorących punktów, odchyleń od standardu, innych zmian i zagrożeń 

temperaturowych,



Monitoring wibracji przy użyciu Acoumo System 

• drgania wokół elementów infrastruktury podziemnej tj. kabli, rurociągów  celem wskazania ich uszkodzenia np. na 
skutek ingerencji osób trzecich (ropociąg, gazociąg, ropociągi)

• monitoring wibracji silników napędowych, przekładni, 

• monitoring infrastruktury kolejowej 

• monitoring przenośników taśmowych, mostów, platform wiertniczych i innych konstrukcji stalowych i betonowych,

• wskazywanie w czasie rzeczywistym nieautoryzowane wtargnięcie na tereny zamknięte dla obiektów:

o wojskowych – poligony, jednostki wojskowe, lotniska, 

o rządowych – ochrona budynków i granic państwa

o cywilnych – ochrona lotniska, budynki użyteczności publicznej,

• wczesne wykrywanie zagrożeń sejsmicznych, ( osunięcia nasypów górniczych )



Szafa do analizy temperatury przy użyciu Therra System i Acumo System 

Alarmy mogą być wysyłane na zewnątrz przez protokół SCADA (np. MODBUS, OPC) lub mogą być 

konfigurowane do styku przekaźnika. Alarmy mogą być również wysyłane na e-mail, telefon komórkowy 

lub dostosowane do wymagań klienta. 



Przykład kabla WN 64/110 kV z włóknami światłowodowymi. 
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• XRUHKXS 1x500RMC/50 64/110 kV +2FOM 

Budowa

• Okrągła skręcana i dogniatana żyła -klasy 2

• Półprzewodzący ekran na żyle

• Izolacja z polietylenu usieciowanego XLPE

• Ekran półprzewodzący na izolacji

• Półprzewodzące taśmy z barierą wodną

• Ekran metaliczny z drutów miedzianych

• 2 x FOM – każdy moduł zawiera cztery włókna światłowodowe

wielomodowe (4MM OM2)

+ 2 włókna jedno-modowe (2SM OS2)

• Półprzewodzące taśmy z barierą wodną

• Folia Al z kopolimerem PE

• Powłoka zewnętrzna

• Informacje techniczne

• Min. promień gięcia          25 x średnica kabla

• Max. temperatura pracy        do +90°C

• Temperatura układania        do -5°C

• Napięcie znamionowe         64/110 kV

• Kolor powłoki  czarny



SensoTransel Vision



Monitoring przenośników 
taśmowych



Monitoring przenośników 
taśmowych



Zabezpieczenia konstrukcji, 
obszarów i obiektów



Wprowadzenie na stałe 
PREDYKCJI

Optymalizacja procesów Bezpieczeństwo infrastruktury

Bezpieczeństwo pracowników
Obniżenie kosztów 

eksploatacji/procesów



Lista projektów w realizacji 
Anamet Europe B.V. 



PROJEKTY W REALIZACJI 

Analiza oraz monitoring linii WN dla miasta Warszawa



PROJEKTY W REALIZACJI 

Zabezpieczenie pożarowe kanałów 

kablowych, podszybia, 

stycznikownie, szachty -30 km 

pomiarów temperatury. 



Cd. Przykład Arcelor Mittal

Liniowy pomiar temperatury.



PROJEKTY W REALIZACJI 

Największa w Europie Środkowo-Wschodniej 

farma Fotowoltaiczna  204 MWe -Zwartowo



Cd. Przykład GoldbeckSolar



PROJEKTY W REALIZACJI 

Największa w Europie instalacja 

Chemiczna Olefiny 3 w Płocku 



PROJEKTY W REALIZACJI 

Kluczowa inwestycja w zakresie 

wykrywanie pożarów endogenicznych



ZAPRASZAM DO WSPŁÓPRACY 


