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Giới thiệu
S3M-SGMV Plus là Hệ thống Đo 
lường, Giám sát, Quản lý trạm 
biến áp và lưới điện TRUNG ÁP. 
Hệ thống giám sát phóng điện, 
nhiệt độ, độ ẩm, thông số điện; 
cảnh báo các trạng thái bất 
thường tại tủ trung áp, máy biến 
áp, tủ hạ áp và các phần tử liên 
quan. Hệ thống hỗ trợ cung cấp 
giải pháp tự động hóa trong vận 
hành lưới điện trung và hạ áp, 
thay thế các phương pháp thủ 
công truyền thống: giúp giảm 
nhân lực vận hành, nâng cao an 
toàn cho thiết bị, lưới điện và 
con người. Hệ thống cung cấp 
số liệu đo lường, giám sát và 
quản lý online đầy đủ, chính xác 
và đồng bộ.

Mục tiêu
››  Giám sát tình trạng vận hành lưới 

điện và thiết bị điện trung và hạ 
áp: giám sát phóng điện, nhiệt 
độ, độ ẩm và thông số điện

››  Cảnh báo vận hành bất 
thường: Nhiệt độ tiếp xúc/
dầu; Quá tải tổng/nhánh; Lệch 
pha tổng/nhánh; Mất nguồn 
tổng/nhánh; Cosφ tổng/nhánh 
thấp; Điện áp cao/thấp

››  Cảnh báo trạng thái thiết bị: 
Hòm tổn thất; Thiết bị báo sự 
cố đầu cáp; Trạng thái Rơle 
Gas; Đồng hồ áp lực khí SF6

››  Dự báo tình trạng phóng điện 
(PD, SD) của các thiết bị điện

››  Nâng cao công tác quản lý: 
Tự động xuất báo cáo; Số hóa 
dữ liệu; Phân tích và đánh giá 
tình trạng vận hành của lưới 
và thiết bị điện

››  Giảm nhân lực vận hành hệ 
thống điện

››  Giảm rủi ro mất điện, nâng 
cao an toàn và tin cậy cung 
cấp điện

››  Hỗ trợ đánh giá, lên kế hoạch 
bảo trì và bảo dưỡng các thiết 
bị điện phù hợp (CBM)

Ứng dụng 
››  Lưới điện của các tổng công 

ty phân phối điện thuộc EVN

››  Các nhà máy sản xuất điện 

››  Hệ thống điện trong các nhà 
máy khu công nghiệp, tòa nhà 
thương mại...
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Dải tần số 425 MHz to 442 MHz
Dải đo -25°C to +125°C
Sai số ± 0.2°C

Độ chính xác
Dải tiêu chuẩn (0 đến 80oC)

Dải đầy đủ

± 2°C
± 4°C

Lắp đặt 13mm Bolt
Cấp bảo vệ (IEC 60529) IP 30

Cách điện 15 kV
Kích thước 30.5 W × 53.5 L × 35.5 mm H
Ứng dụng Busbars, Breaker contacts, Cables

TMP Air Interface TPD Air Interface

Dải tần số 425 MHz – 442 MHz 450 MHz – 2 GHz

Lắp đặt

Magnetic: 4 magnets, 32.6 kg
(72 lb) pull force.

Bolt mount: 4 x 4.8 mm eyelets 

Magnetic: 4 magnets, 50.8 kg 
(112 lb) pull force.

Bolt mount: 6 x 4.8 mm eyelets

(magnets must be removed)

Điều kiện vận hành -20oC to +70oC, 10 - 95% RH non-condensing

Cấp bảo vệ (IEC 60529) IP 40

Trọng lượng 0.2 kg 0.57 kg

Kích thước Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS485), CAN, LIN

Truyền thông không dây 118.5 W × 134.5 L × 33 mm H 198 W × 174 L × 43 mm H

Ứng dụng SAW temperature sensor 
interrogation

Partial discharge detection, SAW 
temperature sensing

Cảm biến nhiệt độ

Air Interface

Thông minh và hơn thế nữa
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Trung áp: 
›› Giám sát phóng điện Corona, SD, PD
›› Giám sát nhiệt độ tiếp xúc thanh cái
›› Nhiệt độ, độ ẩm môi trường
››  Thông số điện năng: U, I, Cosφ, P, Q, S, f, E; 

lộ tổng
››  Thông số điện năng: U, I, Cosφ, P, Q, S, f, E; 

lộ nhánh

Máy biến áp: 
›› Nhiệt độ dầu
›› Nhiệt độ đầu cực
›› Trạng thái Rơ le gas,…

Hạ áp: 
››  Thông số điện năng: U, I, Cosφ, P, Q, S, f, E, 

lộ tổng
››  Thông số điện năng: U, I, Cosφ, P, Q, S, f, E, 

lộ nhánh
››  Giám sát nhiệt độ tiếp xúc
››  Giám sát nhiệt độ, độ ẩm môi trường
››  Giám sát dòng rò, điện chạm vỏ và các 

trạng thái thiết bị ngoại vi khác
››  Trạng thái đóng mở cửa trạm biến áp
››  Trạng thái mở hòm chống tổn thất

Giám sát

Tối ưu hóa quản lý vận hành
››  Thu thập dữ liệu tự động và thay thế các phương pháp thủ công 

truyền thống

››  Xử lý dữ liệu: Các dữ liệu sau khi thu thập, lưu trữ được xử lý 
và phân tích, đánh giá

››  Lưu trữ dữ liệu: Tất cả dữ liệu từ thiết bị và lưới điện trung - 
hạ áp được lưu trữ tại Server lên tới 20 năm

››  Số hóa dữ liệu: Tất cả dữ liệu của hệ thống điện được số hóa, 
tổ chức sắp xếp khoa học, hợp lý, giúp công tác phân tính 
đánh giá sâu về tình trạng thiết bị

››  Xuất báo cáo: Tự động xuất các báo cáo theo biểu mẫu yêu 
cầu từ khách hàng

››  Phân tích dữ liệu: Dữ liệu được phân tích, đánh giá, phục vụ 
công tác vận hành và quản lý theo phương pháp bảo trì theo 
tình trạng thiết bị (CBM)

Thông minh và hơn thế nữa

76



Cảnh báo
››  Cảnh báo trước tình trạng phóng điện

››  Nhiệt độ tiếp xúc cao bất thường tủ trung thế

››  Lệch pha tổng/nhánh

››  Mất điện bất thường

››  Điện áp cao/điện áp thấp

››  Cosφ tổng/nhánh thấp

››  Nhiệt độ tiếp xúc cao bất thường tại đầu cực MCCB

››  Dòng rò, điện chạm vỏ tủ

››  Đóng/mở cửa trạm

Dự báo
››  Giám sát thiết bị và lưới điện trung - hạ áp giúp xây dựng kế hoạch 

bảo trì, bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị

››  Dự báo được xu hướng phóng điện Corona, SD, PD

››   Dự báo được tình trạng sức khỏe của thiết bị điện (Vận hành quá 
tải máy biến áp; Nhiệt độ dầu, Suy giảm cách điện, Chất lượng điện 
năng không ổn đinh;…)

Thông minh và hơn thế nữa
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Toàn diện, hiệu quả, an toàn, tin cậy Ứng dụng

1. Toàn diện, hiệu quả:
Giám sát và cảnh báo toàn bộ các 
thông số quan trọng của lưới điện 
trung - hạ áp; Giảm nhân công vận 
hành; Bảo trì, bảo dưỡng theo đúng 
tình trạng thiết bị; Giảm thiểu sự cố 
hỏng hóc thiết bị và lưới điện

2. An toàn – tin cậy:
An toàn cho con người, thiết bị và 
lưới điện trung - hạ áp; Nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện của các thiết 
bị và lưới điện

Lưới điện của các tổng công 
ty phân phối điện thuộc EVN:
››   Tủ trung áp đến 66 kV

››  Máy biến áp dầu, khô đến 
66 kV

››  Ngăn chỉnh lưu, Tụ điện…

Các nhà máy sản xuất điện:
››   Máy phát điện

››   Máy cắt đầu cực

››   Động cơ điện

Hệ thống điện trong các nhà 
máy khu công nghiệp, tòa 
nhà thương mại…

Thông minh và hơn thế nữa
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Địa chỉ công ty: Tầng 7, Tòa nhà ACCI, 210 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai,
Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: 024.6673.5568
Email: ses@ses-tech.vn
Web: www.ses-tech.vn 
Địa chỉ trung tâm R&D và giới thiệu sản phẩm: D13, Lô 18, Khu đô thị Định Công,
P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ nhà máy: KCN Quế Võ, Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Thông minh và hơn thế nữa


