CAN-NETSU-KUN
(Máy đo mùi + Viên phát mùi)
Nhiệt độ tăng cao bất thường, nguyên nhân gây cháy trong thiết bị điện, có thể
được phát hiện bởi hệ thống phát hiện nhiệt tăng cao nhờ mùi phát sinh, có thể
ngăn ngừa các tai nạn xảy ra do cháy thiết bị.

+
Máy cảm nhận mùi ESM-100

Viên phát mùi
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Máy dò mùi
Các thiết bị điện thường có trang bị chức năng tự bảo vệ trong
một chừng mực nào đó. Tuy nhiên, tia lửa điện thường xảy ra ở
những nơi không ngờ đến.
Các cảm biến mùi ngăn ngừa sự cháy trước khi diễn ra bằng
cách phát hiện ra mùi tạo ra từ sự quá nhiệt bất thường, thường
xảy ra trước khi vụ cháy thật sự bắt đầu.
Chức năng tự bảo vệ: CB, cầu chì, vv…

Máy dò mùi ESM-100
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Cách mà một thiết bị điện bắt lửa
PVC - một ví dụ về quá nhiệt
Nhiệt độ đánh lửa(425℃)

400
Nhiệt độ(℃)

Lửa

300

Khói (Hạt)

200
100

Hạt bụi mịn
Khí mùi + không
mùi

0
Khi vật liệu polyme, chẳng
hạn như dây điện, quá nhiệt,
sự phá huỷ của chất liệu bắt
đầu, và sự hình thành khí
phân hủy (mùi + không mùi)
bắt đầu ở khoảng 80 ℃.

Thời gian
Sự tích tụ nhiệt ở bên trong
vật liệu tiếp triển liên tục, và
khói bắt đầu được tạo ra khi
nhiệt độ của vật liệu tăng lên.

Khi nhiệt độ vượt quá điểm bắt
lửa, ngọn lửa bốc cháy, dẫn
đến hỏa hoạn.
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Mùi từ các thành phần chính và vật liệu cách nhiệt
của sản phẩm điện
Thành phần
Khối đầu nối
dây

Nguyên vật liệu

Khí phát ra từ vật liệu

Chân đế

Nhựa phenol

Phenols (phenol, etc.), aromatic hydrocarbons
(benzene, toluene, etc.)

Đầu code
nối dây

Thép không gỉ, sắt

Khởi động từ

Vỏ bọc

Phenol resin

Phenols (phenol, etc.), aromatic hydrocarbons
(benzene, toluene, etc.)

Rơle điện từ

Cuộn

Nhựa polyurethane

Phenols (phenol, cresol, etc.), fatty acid

Hợp kim đồng / đồng

Dây điện

Tiếp điểm

Hợp kim bạc

Lò xo

Thép không gỉ

Lõi sắt,
kẹp

Thép silicon, sắt mềm

Dây điện
HIV

Vinyl clorua

Hydro cacbon thơm (Benzene, Toluen, vv) Hydro
Clorua

Hợp kim đồng / đồng
Dây điện
Hypalon

Polyethylene
Hợp kim đồng / đồng

Aldehyd (formaldehyde, acetaldehyde, vv), axit béo
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Máy dò mùi ESM-100
Thông số kỹ thuật

Kích thước: W96×H96×D41mm

Nguồn điện cung
cấp

AC100-240V

Dấu hiệu báo
động

Đèn LED đỏ, còi

Đầu ra

1A tiếp điểm khô

Thay thế
(Khuyến cáo)

Mỗi 5 năm một lần

Chức năng

· Tự động điều chỉnh Zero
(Trong 10 phút sau khi bật
nguồn)
· Chế độ bảo trì
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Viên phát mùi
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Nguyên lý hoạt động của viên phát mùi
Hợp kim với điểm nóng
chảy thấp (vật liệu để giải
phóng đệm làm kín)

Vật liệu tạo mùi (hoá
khí , sự khuyếch tán)

Phát hiện bởi
máy dò mùi

Khoang kín khí
Odor Materials

Vật liệu mùi được sản sinh
khi vòng đệm kín được giải
phóng bằng nhiệt.

Adhesive tape

Trạng thái bình
thường

Khi nhiệt độ bất thường
được phát hiện
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Thông số kỹ thuật viên phát mùi

Model

Viên phát mùi

Loại

NC-80 (80℃)
NC-100(100℃)
NC-120(120℃)

Nhiệt độ kích hoạt

80, 100, 120℃

Kích thước/Trọng lượng

15mm dia. X 7mm / xấp xỉ. 5 g

Cài đặt

Băng keo hai mặt hoặc vòng kẹp kim
loại…

Vật liệu mùi

Không hại đến cơ thể con người
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Ví dụ về việc cài đặt viên phát mùi

Ví dụ về việc cài đặt viên đo mùi ở bu lông của M12
Ví dụ về việc cài đặt viên phát mùi
Băng keo
dính
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Thời gian phát hiện mùi
Khi nhiệt bất thường trên khối đấu dây trong tủ điện

Vít vặn không
chặt trên khối
đấu dây

Nhiệt độ tăng
dần trên khối
đấu dây

Thời gian phát hiện (Ví dụ)
(Khi nhiệt độ bất thường được tạo ra
Trên khối đấu dây trong tủ điện)

Khối đấu dây
bị đốt cháy bất
thường

Viên đo mùi
được kích hoạt

Lửa trong
toàn bộ tủ
điện

Cháy trong
toàn bộ tòa
nhà

Phát hiện bằng
hệ thống báo
cháy thông
thường

Phát hiện bằng
máy dò mùi
Hỏa hoạn có
thể được ngăn
chặn !!
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Ví dụ về cấu hình hệ thống
Site
Cubicle No.1

Monitoring room

Odor capsule

Odor detector

Cubicle No. 2
Ethernet

Odor capsule

Site Office

Odor detector
（DIO）

Flex Network
Cubicle No. 3

Odor capsule

Odor detector
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Tủ điện được sử dụng trong thí nghiệm

Kích thước: 13m3��

3000 x 2380 x 1900 mm

Lắp đặt bên ngoài�
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Các dụng cụ được sử dụng trong thí
nghiệm�

96mm
Viên đo mùi
Viên đo mùi trên kim loại nóng

Máy đo mùi EMS-100
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Nội dung của thí nghiệm
1
ESM-100

2

3
1

A

2

B
E

D

3

2
1

3

C
F

Viên đo mùi
Hot plate

G
L

3000

H
W

1900

I
H 2380mm

Sơ đồ mô hình tủ
Số khối của thí nghiệm trên được chia thành 27 khối và được bố trí trên tủ, trong đó hot plate và viên đo
mùi được đặt trong khu vực I3 trong khi thiết bị dò mùi
I ESM-100 được đặt trong khu vực B1. Sau đó, đo
nhiệt độ bề mặt của viên đo mùi và đầu ra của ESM-100
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Kết quả của viên đo mùi loại 80 ℃
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Kết quả của viên đo mùi loại 100 ℃�
3
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温度(℃）

匂い出力(m A )

100

Nhiệt độ (℃)

Tín hiệu đầu ra của cảm
biến mùi (mA)

2

120

Kết quả của viên đo mùi loại 120 ℃�
120℃ラベル
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Nhiệt độ (℃)

Tín hiệu đầu ra của cảm
biến mùi (mA)
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Lắp đặt viên đo mùi: ví dụ 1
Trạm biến áp
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Lắp đặt viên đo mùi: ví dụ 2
Thân máy biến áp
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Lắp đặt viên đo mùi: ví dụ 3
Thanh đồng
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Lắp đặt viên đo mùi: ví dụ 4
Trạm biến áp
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Lắp đặt viên đo mùi: ví dụ 5
Khối đấu dây
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Lắp đặt viên đo mùi: ví dụ 6
NFB
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Lắp đặt viên đo mùi: ví dụ 7
Bộ đính kim loại cho bu lông M12
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Lắp đặt viên đo mùi: ví dụ 8
Cáp nối
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Lắp đặt EMS-100: ví dụ 1
Được Lắp đặt bên trong / bên ngoài UPS
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Lắp đặt EMS-100: ví dụ 2
Lắp đặt bên trong panel
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Lắp đặt EMS-100: ví dụ 3
Được lắp đặt trên trần
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Bảng so sánh với các sản phẩm liên quan
Sản phẩm

Băng nhiệt

Cảm biến nhiệt độ

CAN-NETSU-KUN
ESM-100

Cảm biến khói theo
quy luật

Cảm biến khói mẫn cảm

Viên đo mùi

Mục đích

Theo dõi nhiệt độ

Theo dõi nhiệt độ

Theo dõi nhiệt độ bất thường

Báo cháy

Phát hiện sớm tia lửa điện

Ưu điểm

Nhiệt độ bất thường
có thể được xác
nhận trực quan khi
kiểm tra.

Có thể theo dõi
trực tuyến nhiệt
độ bất thường

Có thể theo dõi trực tuyến nhiệt
độ bất thường

Có khả năng phát hiện
cháy dựa trên quy luật.

Có khả năng phát hiện
cháy trực tuyến sớm.

Thiệt hại đối với cơ sở
là không thể tránh
khỏi. (Do đó có thể xảy
ra thiệt hại thứ cấp)

Cần thiết phải có hành
động xử lý ngay lập tức để
phát hiện trạng thái phát
triển của các hạt mịn (ít
thời gian dự phòng)

Lắp đặt ở nơi đầy khói
là khó khăn.

Việc lấy mẫu phải được
thực hiện song song hoặc
trong hệ thống chuyển đổi
do chi phí nguyên liệu cao.
Rất khó để xác định được
phần bất thường.

Ngay cả ở nơi mà viên đo mùi
không được lắp đặt vẫn có thể
phát hiện ra nhiệt bất thường khi
mùi cháy tồn tại
Khuyết điểm

Vì nó không phải là
một hệ thống giám
sát trực tuyến, nhiệt
độ bất thường
không thể được báo
cáo kịp thời.

Lắp đặt đến khu
vực dây dẫn bị
hạn chế.

Nó không thể được
cài đặt quá tầm nhìn

Sự cần thiết trong
việc làm dây dẫn
cho các bộ cảm
biến nhiệt độ làm
tăng chi phí.

Lắp đặt ở nơi có mùi mạnh/rõ rệt
là khó khăn.

Bảo đảm an toàn
cho công việc lắp
đặt dây dẫn là rất
khó.
Gía

< $1.50

$15 - $30 / set

Lắp đặt ở nơi bụi rất khó.

> $1,000 / set

> $10,000 / set
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