
Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych 
w systemach rur preizolowanych 
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•  Centralny nadzór i sygnalizacja 
stanów awaryjnych systemów rur 
preizolowanych

•  Generowanie dynamicznych 
raportów o stanie sieci 
ciepłowniczej

•  Precyzyjna lokalizacja usterek

•  Wyświetlanie nawet drobnych 
nieprawidłowości, stanowiących 
podstawę do prewencji  
i bezpiecznej eksploatacji

•  Ujawnianie nieszczelności złączy, 
błędów montażowych oraz 
innych problemów jakościowych, 
podczas odbiorów sieci 
ciepłowniczej 

•  Rejestrowanie awarii w okresie 
trwania gwarancji

•  Minimalizacja kosztów naprawy

•  Pełne wykorzystywanie 
umiejętności specjalistów 
technicznych

•  Zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw energii cieplnej

•  Znaczące wydłużenie czasu 
eksploatacji sieci ciepłowniczej 

LOGSTOR Detect to spójna koncepcja 
nadzoru i sygnalizacji stanów awaryjnych 
sieci ciepłowniczych w zakresie zbierania 
i interpretacji informacji o stanie izolacji 
rurociągów oraz ich analizy pod kątem 
podjęcia działań naprawczych.
Koncepcja ta obejmuje możliwość  
tzw. hostingu czyli udostępnienia 
serwerów LOGSTOR, zawierających 
bazy danych chronionych hasłem 
przez odpowiednie programy wraz ze 
zgromadzoną historią, ochronę danych 
i tworzenie kopii zapasowych oraz bieżącą 
aktualizację oprogramowania firmy 
LOGSTOR.

Koncepcja systemu LOGSTOR Detect 
jest oparta na jednostkach nadzoru typu 
RedDetect™ i oprogramowaniu XTool 
z firmy Wideco Sweden AB, których 
produkty uważamy za najlepsze w branży. 
Są one również zgodne z wcześniej 
oferowanym systemem nadzoru  
i sygnalizacji stanów awaryjnych.

LOGSTOR posiada wyłączną licencję  
na stosowanie w/w produktów.

Proaktywny nadzór i sygnalizacja stanów awaryjnych zapewnia wydłużenie 
okresu eksploatacji oraz zwiększa bezpieczeństwo przepływu ciepła w każdej 
sieci ciepłowniczej. Po zainstalowaniu komputerowego oprogramowania 
nadzoru z zastosowaniem funkcji GPRS, wszelkie informacje na temat stanu 
izolacji sieci ciepłowniczej mogą być wysyłane bezprzewodowo z jednostek 
nadzoru do centralnego komputera, gdzie następuje ich natychmiastowa 
analiza. W razie potrzeby sygnały o stanach awaryjnych mogą być wysłane za 
pomocą e-mail lub SMS, umożliwiając podjęcie działań naprawczych przed 
wystąpieniem poważnych „awarii”.

Dzięki zastosowaniu hostingu, LOGSTOR może zaoferować własną obsługę  
i nadzór systemów stanów awaryjnych sieci ciepłowniczych dla ciepłowni oraz 
przedsiębiorstw energetycznych, składać raporty o ich stanie, rekomendować 
niezbędne działania, udzielać wsparcia do analiz i sprawozdań oraz 
aktualizować oprogramowanie systemu.

 
– proaktywny system nadzoru i wykrywania 
usterek

Oprogramowanie XTool porównuje pomiar 
aktualnej wartości impedancji/oporności 
izolacji ze wstępnie zdefiniowanym wzorcem, 
zapisanym przy odbiorze instalacji alarmowej, 
wykrywając w ten sposób nieprawidłowości. 
Pozwala to zaplanować procedury naprawcze, 
zanim „awaria” osiągnie poważne rozmiary. 
XTool poprzez ciągłą kontrolę bieżących 
wartości impedancji/oporności izolacji, 
umożliwia zastosowanie unikalnej metody 
kontroli i analizy stanu izolacji rurociągów. 

Zbiór danych
Internet / VPN 
poprzez GPRS

Oprogramowanie
systemu nadzoru i sygnalizacji 

stanów awaryjnych 
RedDetect™

XTool



Oprogramowanie systemu nadzoru i sygnalizacji stanów 
awaryjnych - XTool
XTool jest graficznym programem systemu nadzoru sieci, który 
umożliwia jego proaktywne zdalne prowadzenie. Posiada stałą 
łączność w zakresie oceny stanu sieci ciepłowniczej detektorów 
/lokalizatorów z jednostką centralną i serwerem baz danych (SQL). 
Komunikacja odbywa się za pośrednictwem transmisji bezprze- 
wodowej (GPRS), sieci LAN lub przez kabel światłowodowy.

Oprogramowanie XTool zbiera informacje z jednostek nadzoru  
i przygotowuje graficzną prezentację, która sprawia, że śledzenie 
stanu sieci ciepłowniczej i wykrywanie wszelkich nieprawidłowości 

staje się łatwe i proste. Zgromadzona „historia” jest przechowywana 
w bazie danych, częściowo jako dokumentacja, a częściowo w celu 
dalszych kontroli.

XTool jest również cennym systemem dokumentowania. Może on 
importować schematy systemów alarmowych, raporty z pomiarów  
oraz zdjęcia wraz z pozycją GPS jednostek sygnalizacji stanów awaryjnych.

Ponadto, dzięki XTool służba utrzymania ruchu może na bieżąco 
dynamicznie tworzyć raporty o stanie ich sieci ciepłowniczych.

Oprogramowanie do nadzoru 
XTool komunikuje się z centralnym 
komputerem i tworzy graficzną 
prezentację danych, otrzymanych  
z detektorów i lokalizatorów awarii. 

XTool jest również cennym systemem 
dokumentacji danych.

DetektorX1L stosowany jest  
do pomiaru i kontroli oporności izolacji. 
W przypadku przekroczenia poziomu 
alarmowego sygnalizuje wizualnie  
i dźwiękowo pojawienie się awarii  
oraz przesyła zdalnie informacje na ten 
temat.



Zasady pomiarów i jednostki
LOGSTOR Detect dokonuje zarówno pomiaru oporności izolacji, 
jak i pomiaru jej impedancji. 

Pomiar oporności
Pomiar oporności polega na pomiarze rezystancji izolacji i jest 
skutecznym sposobem wykrywania oraz zgłaszania penetracji 
wilgoci, pochodzącej z nieszczelnych spoin rur stalowych lub 
złączy izolacyjnych. Do pomiaru oporności używane są różne 
wersje jednostek typu X1L. Są one wyposażone w wyjścia 
przekaźnikowe, służące do przekazywania sygnału pomiarowego  
i mogą być używane w połączeniu z oprogramowaniem sygnalizacji 
stanów awaryjnych XTool.

Pomiar impedancji 
Pomiar impedancji oparty jest na zasadzie odbicia impulsu 
elektrycznego od tzw. „awarii”. Gdy sieć ciepłownicza jest 
uruchamiana, jednostka zapisuje wzorcowy przebieg sygnału, 
który jest używany jako punkt odniesienia do dalszych porównań 
i rozwiązywania problemów w oparciu o wcześniej zdefiniowane 
kryteria. Wszelkie zmiany poza wartości progowe wyzwalają 
alarm, a wyświetlacz prezentuje zmierzone odległości od „awarii”, 
ułatwiając wykonanie ściśle określonej naprawy. 

Ponieważ metoda ta nie jest oparta na pomiarze oporności 
obwodów, lecz na pomiarze oporności falowej izolacji w każdym jej 
punkcie, dlatego stosowanie metody zalecane jest w rurociągach  
z bardzo czystą wodą (o niskiej przewodności elektrycznej <10 μS).

Do metody tej używana jest jednostka – lokalizator awarii X4 wraz  
z oprogramowaniem XTool do analizy i oceny sprawozdań 
pomiarów.

Wszystkie detektory posiadają funkcję ciągłej kontroli i wykrywania 
ewentualnych przerw obwodów pomiarowych. Sygnał jest 
uruchamiany jeśli obwód elektryczny jest przerwany - na przykład 
w związku z uszkodzeniem drutu alarmowego.

Zasada działania
Użytkownicy mogą wybrać mniej lub bardziej zaawansowany 
system nadzoru sieci rur preizolowanych. Warunkiem działania dla 
wszystkich systemów jest stosowanie rur z dwoma nieizolowanymi 
drutami miedzianymi 1.5 mm2, umieszczonymi w izolacji PUR. 

Lokalizator awarii X4 bazujący na 
pomiarach impedancji izolacji, 
stosowany jest do lokalizacji awarii  
w rurociągach preizolowanych. 

Może wyświetlać dokładną odległość 
miejsca wystąpienia „awarii”, a krzywa 
przebiegu impedancji izolacji może 
być zdalnie przesyłana do jednostki 
centralnej. 



Zakres oferty LOGSTOR w zakresie nadzoru i sygnalizacji stanów awaryjnych 
jest kompletny, od dostarczania i montażu systemów do opcji serwisowej z 
pełnym zakresem usług.

Poziom 5 – Opcja z pełnym zakresem usług
Kompletna oferta LOGSTOR obejmuje: dostawę, instalację oraz serwery jednostek 
nadzoru i sygnalizacji stanów awaryjnych wraz z oprogramowaniem, nadzór sieci 
ciepłowniczej, analizę wyników pomiarów, zalecenia naprawy, przechowywanie danych 
i tworzenie kopii zapasowych, aktualizację oprogramowania, wsparcie hotline, itp.
Jednostki nadzoru X1L albo X4 oraz oprogramowanie XTool są wykorzystywane  
do nadzoru sieci ciepłowniczych ciepłowni, a wszystkie informacje są przechowywane  
w chronionej hasłem bazie danych na serwerze LOGSTOR.

Poziom 4 – Opcja serwerów 
Ta opcja jest bardzo podobna do poziomu 5 - z tą różnicą, że użytkownik sam zajmuje 
się nadzorem sieci ciepłowniczej, analizuje wyniki pomiarów i ocenia konieczność 
napraw.

Poziom 3 – Opcja detektorów z oprogramowaniem XTool
LOGSTOR dostarcza jednostki nadzoru i sygnalizacji stanów z oprogramowaniem X1L 
lub X4 oraz oprogramowanie XTool do instalacji na serwerze użytkownika. Następnie 
użytkownik zajmuje się rzeczywistym nadzorem, analizą i konserwacją systemu 
sygnalizacji stanów awaryjnych oraz sieci ciepłowniczej.

Poziom 2 – Opcja detektorów bez oprogramowania XTool
LOGSTOR dostarcza jednostki typu X1L - bez centralnych funkcji nadzoru.

Poziom 1 – Opcja punktów odniesienia/skalowania
Najprostszą metodą nadzoru sieci ciepłowniczej jest okresowa kontrola oporności 
izolacji z wykorzystaniem drutów alarmowych w izolacji PUR. W regularnych odstępach 
czasu technicy z LOGSTOR lub użytkownicy, mogą sprawdzić system przy użyciu 
przenośnego przyrządu pomiarowego.

W zależności od wielkości i rodzaju sieci ciepłowniczej oraz od stopnia wymaganej 
dokumentacji, użytkownik może wybrać całą koncepcję systemu nadzoru i sygnalizacji 
stanów awaryjnych lub wybranych jego części.

Wszystkie systemy, oparte co najmniej na poziomie 1, można w każdej chwili 
modernizować do bardziej zaawansowanych opcji.

Opcje serwisowe związane z 
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LOGSTOR Polska Sp. z o.o. 
ul. Handlowa 1 · 41-807 Zabrze 
tel. + 48 32 37 38 100 · fax.  + 48 32 37 38 180 
lrpolska@logstor.com 

Biuro Handlowe 
ul. Malborska 60 · 82-300 Elbląg 
tel. + 48 55 619 59 19 · fax. + 48 55 233 76 31 
www.logstor.com 


