KOALA
TS300S
MONITOR DE
BASE FUSÍVEL

DESCRIÇÃO
O Monitor de Base Fusível, modelo TS300S Koala, operando em conjunto com o sistema HABITAT da Tecsys,
têm como objetivo apoiar as atividades de monitoramento e manutenção de redes de distribuição de energia
elétrica em média tensão (13,8kV à 34,5kV). A sua instalação em campo é realizada utilizando-se escada e
bastão de manobra (equipe leve), podendo ser instalado sem interrupção no fornecimento de energia.
O Koala detecta o deslocamento do cartucho causada pelo rompimento do elo fusível. Este evento de
acionamento de fusíveis na rede de distribuição é informado em tempo real à Central de Operação da
Distribuição (COD) por meio do sistema HABITAT da Tecsys. As mensagens transmitidas pelo Koala são
armazenadas e tratadas no sistema HABITAT, podendo ser disponibilizadas para visualização em uma
plataforma web Tecsys com total segurança e confiabilidade.
O sistema HABITAT é capaz de operar simultaneamente milhares de detectoresda Tecsys instalados na rede
de distribuição de energia, tanto os detectores Koala quanto outros fabricados por nossa empresa. As
mensagens geradas pelos Koalas são traduzidas para o protocolo DNP3 (Distributed Network Protocol), um
protocolo amplamente utilizado em sistemas de supervisão e aquisição de dados (SCADA - Supervisory
Controland Data Acquisition), permitindo a elaboração de relatórios estatísticos e gerenciais para controle de
qualidade. No sistema Habitat, de acordo com a necessidade do cliente, é feita a configuração tanto dos canais
de comunicação DNP3 quanto dos mapas de pontos dos dispositivos.

“Este documento e todas as informações nele contidos são de propriedade da Tecsys e/ou de nossos
fornecedores, são fornecidos em caráter de confidencialidade e não podem ser, no todo ou em parte,
copiados, usados, duplicados, distribuídos ou divulgados para quaisquer outros fins diferente do aqui
proposto, sem consentimento prévio e por escrito da Tecsys.”

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TS300 KOALA -Monitor de Base Fusível
CARACTERÍSTICAS
Envio de mensagem de status a cada 6 horas;
Envio imediato de eventos de queda de fusível na rede de distribuição;
Uso de bateria de Lítio Cloreto de Tionila (Li-SOCI²) com 3,6V e 2000mAh de carga;
Autonomia de até 5 anos*;
Indicado para redes de distribuição de média tensão (13,8 a 34,5kV);
Corrente mínima de detecção de 1A;
Faixa de frequência de transmissão ISM: 902.1375 a 904.6625MHz;
Potência típica de Transmissão: +22.5dBm;
Faixa de temperatura de operação: -30 a 65ºC;
Invólucro resistente a intempéries ambientais e irradiação ultravioleta (UVA/UVB);
Grau de proteção mecânica IP-65 contra poeira e jatos d’água;
Instalação na rede de distribuição feita com equipe leve (requer escada e bastão);
*Garantia de 4 mensagens (status) por dia e 10 eventos mensais

COMUNICAÇÃO E SOFTWARE
Comunicação wireless através da rede global Sigfox® de Internet das Coisas (IoT);
Sistema HABITAT de supervisão e gerenciamento de detectores com conversor de protocolo DNP3;
Dados disponibilizados, via protocolo DNP3 (Distributed Network Protocol), para sistemas SCADA;
DNP3 configuravél;
Um ou mais canais de comunicação;
Um ou mais dispositivos slave por canal;
Configuração individual dos mapas de pontos;
Suporte a eventos periódicos síncronos e assíncronos;
Interface gráfica web para visualização dos dados;
Interface API para configuração do protocolo DNP3;
Respeite a natureza. Não jogue este impresso em vias públicas.

Bando de dados distribuído e de alta disponibilidade para armazenamento dos eventos e configuração do DNP3.

APLICAÇÃO TIPÍCA
Detecção de abertura de chave-fusível em rede de Distribuição de Média Tensão de até 34,5kV.
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