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THIẾT BỊ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ 

e-MCM 

 Giải pháp duy nhất để chẩn đoán, giám sát động cơ khó tiếp cận 

 Giám sát 24/7/365 

 Truy cập, quản lý từ xa, mọi lúc mọi nơi 

 

1. Ứng dụng 

- e-MCM là thiết bị chẩn đoán, giám sát 
tình trạng online, bảo trì dự đoán và là đồng 
hồ đo điện năng mạnh mẽ dành cho thiết bị 
xoay chiều quan trọng; 

- Thuật toán học máy được cấp bằng 
sáng chế của e-MCM cho phép phát hiện lỗi 
toàn diện (lỗi về điện, cơ khí, lỗi đang phát 
triển,…); 

- Ứng dụng cho máy nén, quạt, máy bơm, 
băng tải, thiết bị điều khiển động cơ, AHU, 
máy trộn,… 

- Ứng dụng trong các ngành: năng lượng, 
xi măng, nước, dầu khí, dược phẩm,…  

2. Đặc tính sản phẩm 
- Giám sát 24/7/365; 

 - Chẩn đoán và tìm kiếm lỗi sớm, tự 
động, thời gian xảy ra lỗi và cách khắc phục;  

 - Tiết kiệm năng lượng hiệu quả; 

 - Giải pháp khả thi duy nhất cho các động 
cơ khó tiếp cận, môi trường nguy hiểm hoặc 
khắc nghiệt. Không cần dùng đến các cảm 
biến chuyên dụng, chỉ cần kết nối với điện áp 
nguồn cấp cho động cơ; 

 - Tự động đánh giá mức độ nghiêm trọng 
của lỗi và phân tích cho người dùng một cách 
đơn giản; 

 - Tích hợp phần mềm chạy trên máy chủ 
cục bộ, nền tảng Artesis Web IOT chạy trên 
dữ liệu Cloud, phần mềm giám sát của bên 
thứ 3. 

 

 

 
  

 
 

 
Hình 1: Hình ảnh thiết bị  

 

 
 

Hình 2: Hình ảnh lắp đặt thiết bị 
 

 
 

Hình 3: Artesis Web IOT 
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   3. Nguyên lý hoạt động 
   e-MCM sử dụng mô hình toán học để phát hiện và chẩn đoán lỗi trong động cơ điện và thiết 

bị được kết nối. Mô hình toán học của động cơ được xây dựng trong quá trình tự học, đại diện cho 
các đặc tính cơ điện của hệ thống. Ở quá trình tự học, điện áp 3 pha đầu vào và dòng điện 3 pha 
đầu ra được đo và xử lý liên tục bằng cách sử dụng các thuật toán nhận dạng hệ thống để xác 
định các thông số của mô hình. Sau khi hoàn thành, e-MCM có một mô hình toán học hoàn chỉnh 
đại diện cho động cơ hoạt động ở trạng thái bình thường. Khi một lỗi bắt đầu phát triển trong động 
cơ, điều này làm thay đổi các đặc tính điện của động cơ cụ thể là dòng điện và có thể đo lường 
được. Điều này cho phép e-MCM sử dụng động cơ như một bộ cảm biến có thể phát hiện lỗi trong 
động cơ, thiết bị dẫn động,…  

         Khi giám sát, e-MCM so sánh liên tục các thông số thực tế của động cơ với các thông số của 
mô hình tham chiếu từ đó đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự thay đổi, đưa ra cảnh báo và 
hành động cần thiết.  

 

 
Hình 4: Nguyên lý hoạt động 

   4. Chẩn đoán lỗi động cơ 
  

- Lỗi Stator: 
+ Ngắn mạch; 
+ Mất cân bằng hoặc thay đổi trở kháng; 
+ Suy giảm cách điện; 
+ Biến dạng, lỏng lẻo; 
+ Quá nhiệt,… 
- Lỗi Rotor: 
+ Mất cân bằng (quạt, biến dạng trục); 
+ Mất cân bằng nhiệt; 

+ Độ lệch tâm tĩnh và động; 
+ Thanh rotor gãy, hư hỏng, lỏng lẻo; 
+ Quá nhiệt;…. 
- Lỗi ổ đỡ trục: 
+ Rỗ bên trong và ngoài; 
+ Bi/ con lăn mài mòn; 
+ Bạc đạn; 
+ Quá bôi trơn;…. 

- Lỗi về cơ khí: 
+ Rỗ bên trong và ngoài; 
+ Lỏng, mất cân bằng cơ khí; 
+ …. 
- Lỗi bộ phần truyền động: 
+ Gãy bánh răng; 
+ Lệch tâm; 
+ Mất cân bằng; 
+ Lỏng lẻo; 

+ ….. 
- Lỗi quá trình: 
+ Năng lượng tiêu thụ cao; 
+ Hiệu suất thấp; 
+ Bộ lọc và bộ trao đổi nhiệt bị tắc; 
+ Động cơ quá khổ/ quá cỡ;… 
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  5.  Phần mềm giám sát 
 Phần mềm e-MCM cho phép người dùng phân tích chi tiết với công cụ Power Spectral 
Density và Trend Analysis để phân tích nguyên nhân xảy ra lỗi. 
 Cung cấp tổng quan trạng thái của hệ thống, động cơ đang được giám sát. Dữ liệu thông số 
của thiết bị được lưu lại để sử dụng phân tích lỗi, nguyên nhân. Phần mềm hỗ trợ đa ngôn ngữ, 
OPA DA, phân tích mật độ phổ công suất, chụp dạng sóng,….  
 Giám sát và có biểu đồ xu hướng các dữ liệu, lỗi như: rotor, ngắn mạch, lỗi điện, công suất 
tác dụng, công suất phản kháng, thời gian hoạt động, tần số,… 
 Có khả năng báo cáo các thiết bị được giám sát. Báo cáo gồm tình trạng thiết bị, lỗi cơ và 
điện hiện có và đang phát triển. Có thể báo cáo thông qua e-mail. 

 
Hình 5: Tổng quan trạng thái của động cơ, hệ thống 

 
Hình 6: Phân tích phổ 

 
Hình 7: Thiết lập báo cáo
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   6.  Artesis Web IOT 
 

Nền tảng IOT được lưu trữ trên Cloud, có thể đăng nhập từ trình duyệt web ở bất cứ nơi đâu. 
Cho phép kiểm tra báo cáo chẩn đoán và điện năng của thiết bị, kiểm tra và so sánh lỗi của thiết 
bị để hỗ trợ các quyết định bảo trì. So sánh năng lượng theo ngày, công suất tác dụng theo giờ, 
ngày, tháng,… Dễ dàng sử dụng, bắt đầu nhanh chóng,… 

 
 

Hình 8: Mô hình kết nối 
 

 
 

Hình 9: Giao diện từng thiết bị 
 

 
 

Hình 10: Báo cáo thiết bị 
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7. So sánh tính năng của Artesis với các hãng khác 
Ghi chú: T.chọn/ G.hạn: Tùy chọn/ Giới hạn 
 

STT Nội dung Artesis 
SKF 

NetIP 
Baker 
hugh 

Emerson 
AllTest 

PRO 
PDMA Eaton 

1 Thu thập dữ liệu lâu dài Có Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn Không Có Có 

2 Chuẩn đoán lỗi Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

T.chọn/ 
G.hạn Không Không 

T.chọn/ 
G.hạn 

3 Phát hiện lỗi sớm Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

T.chọn/ 
G.hạn 

T.chọn/ 
G.hạn Có 

T.chọn/ 
G.hạn 

4 
Thu thập thông tin 365 
ngày/ năm 

Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

Không 
T.chọn/ 
G.hạn 

Có Có 

5 
Lưu trữ và và giao tiếp 
dữ liệu máy chủ 

Có Có Có Có  Không 
T.chọn/ 
G.hạn 

6 
Ghi dữ liệu về năng 
lượng 

Có Có Không Không Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

7 Phân tích sóng hài Có Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

8 
Biểu đồ điện áp và dòng 
điện 

Có Có  Không Có Có Có 

9 Đồ thị dạng sóng Có Có Có Có Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

10 Phân tích nguồn đầu vào Có Có Không Không Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

11 
Phát hiện lỗi điện và cơ 
khí 

Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

Có Có Có Không 

12 
Không tác động vào hoạt 
động của động cơ 

Có Có Có Có Không Không Có 

13  
Thực hiện giám sát tình 
trạng online 

Có Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

Không Không 
T.chọn/ 
G.hạn 

14 
Giám sát độ méo sóng 
hài online 

Có Có Không Không  Có Không 

15 Tạo báo cáo phân tích lỗi Có  
T.chọn/ 
G.hạn 

T.chọn/ 
G.hạn 

 Không Không 

16 
Không dùng cáp dài 
hoặc cảm biến chuyên 
dụng 

Có Có Không Có Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

T.chọn/ 
G.hạn 

17 
Cánh bảo tự động cho 
tất cả các thông số Có Không Không Không Không Không Không 

18 Chuẩn đoán lỗi tự động Có 
T.chọn/ 
G.hạn 

Có Không Không Không Không 

19 
Mô hình hóa tự động và 
khả năng tự học 

Có Không Không Không Không Không Không 



 

Thông số kỹ thuật Trang 6 

 
 

 

8. Thông số kỹ thuật của thiết bị  
 

Thông số chung 

Loại động cơ áp dụng 
3 pha, động cơ AC và máy phát. Sự thay đổi dòng điện (tải) của 
động cơ phải nhỏ hơn 45% trong khoảng thời gian thu thập dữ 
liệu 6 giây. DOL, Star- Delta, Khởi động mềm, Biến tần. 

Điện áp cung cấp đầu vào 

Điện áp định mức 
100 – 240VAC 
120 – 370VDC 

Điện áp đầu vào cho phép 90% - 110% điện áp định mức 
Tần số 50/60Hz 
Công suất tiêu thụ 5W 
Loại quá điện áp IEC 61010 CAT III 

Đo lường 

Điện áp đo lường đầu vào Max: 690VAC (L-L) 
Dòng điện đo lường đầu 
vào 

Đến 2500A với 3 biến dòng CAT III: Độ chính xác 0.5% 

Dải tần số 20 – 120Hz 
Giao tiếp 

Truyền thông Modbus-RTU RS485 (Chỉ giám sát nguồn)/ Modbus TCP/IP 
Hiển thị 

Màn hình 4.3’’ 
Hiển thị các thông số đo lường về điện, thông tin lỗi và cài đặt 
thông số 

Đèn trạng thái 
Hiển thị trạng thái nguồn, trạng thái module, trạng thái giao tiếp, 
cảnh báo 

Chức năng đo lường 
Điện áp Điện áp 3 pha (L-L), mất cân bằng (%) 
Dòng điện Dòng điện 3 pha và dòng rò, mất cân bằng (%), THD (%) 

Công suất 
Đo lường công suất tác dụng (kW) 
Đo lường công suất phản kháng (kVAr) 

Tần số Đo lường tần số (Hz) 
Hệ số công suất Đo lường hệ thống công suất 

Năng lượng 
Năng lượng tổng (Whr), năng lượng trong ngày (Whr), năng 
lượng ngày hôm trước (Whr) 

Dữ liệu và thời gian Năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây 
Chức năng phụ 

Mật khẩu Cấu hình mật khẩu bảo vệ 
Truyền thông Truyền thông nối tiếp/ Ethernet để giám sát trạng thái và sự kiện 
Tổng giờ hoạt động Lưu trữ tổng thời gian hoạt động từ khi lắp đặt  
Cảnh báo 3 relay đầu ra cảnh báo 
Bộ nhớ lỗi 30 lỗi ở trong bộ nhớ flash 

Chứng nhận, tuân thủ 
EMC EMC Directive 2004/108/EC, EN 61326-1, IEC 61326-1 
An toàn Electrical Safety Directive 2006/95/EC, EN 61010-1, IEC 61010-1 
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    9.  Lắp đặt thiết bị 

 
 

 
 

Hình 11: Lắp đặt trong trường hợp điện áp trung/ cao thế 
 

  
 

Hình 12: Lắp đặt trong trường hợp điện áp hạ thế 
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   10.  Một số hình ảnh lắp đặt thực tế 
 

 
 

Hình 13: Lắp đặt tại khu vực động cơ khó tiếp cận 
 

 
 

Hình 14: Lắp đặt tại khu vực động cơ khó tiếp cận 
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   11.  Thông tin đặt hàng 
 

STT Nội dung Mã đặt hàng 

I 

Thiết bị giám sát tình trạng động cơ online. 
- Công nghệ: MBFD (Giám sát dựa trên mô hình toán 
học); 
- Áp dụng cho động cơ 3 pha, động cơ AC và máy 
phát; 
- Điện áp lên tới 690VAC (L-L); 
- Giải pháp khả thi duy nhất cho các động cơ khó tiếp 
cận, môi trường nguy hiểm, khắc nghiệt; 
- Giám sát 24/7/365; 
- Giám sát, chản đoán toàn diện các lỗi về điện 
(stator, rotor, ngắn mạch,..), cơ (lỏng, mất cân bằng, 
ổ trục,…), quá trình (hiệu suất thấp, lỗi,…); 
- Tích hợp phần mềm chạy trên máy chủ cục bộ, nền 
tảng Artesis Web IOT chạy trên dữ liệu Cloud, phần 
mềm giám sát của bên thứ 3. 

e-MCM 

II Biến dòng  
1 Đường kính 25mm  
- CT Splitcore 3x10A, tỷ số: 10A : 100mA AC25R-10-100mA-E 
- CT Splitcore 3x20A, tỷ số: 20A : 100mA AC25R-20-100mA-E 
- CT Splitcore 3x30A, tỷ số: 30A : 100mA AC25R-30-100mA-E 
- CT Splitcore 3x60A, tỷ số: 60A : 100mA AC25R-60-100mA-E 
- CT Splitcore 3x100A, tỷ số: 100A : 100mA AC25R-100-100mA-E 
- CT Splitcore 3x200A, tỷ số: 200A : 100mA AC25R-200-100mA-E 
2 Đường kính 35mm  
- CT Splitcore 3x300A, tỷ số: 300A : 100mA AC35R-300-100mA-E 
3 Đường kính 51mm  
- CT Splitcore 3x400A, tỷ số: 400A : 100mA AC51R-400-100mA-E 
- CT Splitcore 3x600A, tỷ số: 600A : 100mA AC51R-600-100mA-E 
- CT Splitcore 3x800A, tỷ số: 800A : 100mA AC51R-800-100mA-E 
4 Đường kính 80mm  
- CT Splitcore 3x1000A, tỷ số: 1000A : 100mA AC80R-1000-100mA-E 
- CT Splitcore 3x1500A, tỷ số: 1500A : 100mA AC80R-1500-100mA-E 
5 Đường kính 105mm  
- CT Splitcore 3x1200A, tỷ số: 1200A : 100mA AC105R-1200-100mA-E 
- CT Splitcore 3x2000A, tỷ số: 2000A : 100mA AC105R-2000-100mA-E 
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Thông tin liên hệ 
Công ty cổ phần MES-Engineering Việt Nam 
Địa chỉ: Phòng 3305, Tòa A3, Ecolife, số 58 Tố Hữu – Hà Nội 
Điện thoại: + 844 62 755 630   Fax: + 844 62755 625 
Email: bui-sy.giang@mes-engineering.com.vn 

     Website: www.mese.vn 


