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1. Översikt System Pipeguard 

 

 
System Pipeguard 
Larmsystem, Larmmoduler, Övervakningsmoduler för energinät och anläggning. 
Lättarbetat flexibelt och kostnadseffektivt. 
Ger anläggningsägare, anläggningsskötare och teknisk personal lättåtkomlig översikt över 
anläggningen samt får larm vid skada eller avvikelse. 
Pipeguard utvecklar och levererar övervakningsmoduler och larmsystem, ger support och arbetar 
kontinuerligt med anläggningarnas drift och funktion i focus. 
Kontakta oss för mer information. www.pipeguard.se 
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2. Allmänt om Pipeguard 

 
Pipeguard 
Pipeguard ger underhållspersonalen en aktuell bild av tillståndet i ledningsnätet. Systemet passar 
särskilt anläggningar där data från många olika givare behöver lagras och presenteras på ett 
överskådligt sätt. 
Pipeguards främsta fördelar är: 
● Att det är ett beprövat system med tillförlitlig teknik som klarar de påfrestande utmaningarna som 
larmmoduler får utstå när de är monterad i fält. 
● Att du hanterar larm, historik och inställningar från en mängd givare i ett enda system. 
● Att det är tillgängligt med åtkomst från dator, läsplattor eller smartphones. 
● Att du lätt anpassar systemet till dina behov eftersom det har flexibelt utbud av moduler för insamling 
av flera olika typer av mätvärden, förutom fuktövervakning finns även kammarövervakning, tryck, 
temperaturer, pannövervakning, pumpövervakning mm. 
● Att det är enkelt att sköta systemet eftersom modulerna uppdateras och konfigureras från fjärr. 
● Att det är ett öppet system med möjlighet att koppla till centrerat GIS/NIS system. 
 
  

Surveillance makes it easy to detect leaks! 

Measure moister and 

Logging for trends 

Alarming! 

Surveillance of chambers 

Flow, pressure, temperatures readings 
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3. Modulerna microPG/miniPG 
 

 
 

 
miniPG (Pipeguard Mini) 
 

Det är 2 olika storlekar på Pipeguard modulerna, microPG har anslutningar till 2 rör (4 trådar) och miniPG har 
anslutning för 4 rör (8 trådar) 

Sektionslängd 
Isolationsresistans 0-10000 Kohm  modultyp ( Rör / Larmtrådsslinga ) 
Slingresistans   0–100 ohm    
Polspänning   0-1000 mV@1Mohm  miniPG  ( 4 x 4000m / 4 x 8000m ) 
Kommunikation  GSM, GPRS och SMS   
Strömförsörjning  Nät, batteri   I/O 
Spänning   10-30 Volt (14,4 Volt)  Larmingång Brytning/slutning 
Ström   15 mA (Max 500 mA)  Larmutgång 48 V / 200 mA 
Kapslingsklass  IP 67   Lysdiodsindikering Ja 
 

 

 
 
 
 
 
  

Se ny bild nedan 



PG Monitoring System AB 

Page4 
PG Monitoring System AB 
Industrivägen 22, 901 30 UMEÅ 

 

4. Fuktövervakning med TDR, pulsPG 
 
 

Fuktövervakning med TDR, pulsPG (Pipeguard Puls) 
pulsPG är en typ av lokaliserande larmcentral med TDR (Time-domain reflectometry) teknik, även 
kallad pulsekometer. Används för att övervaka fjärrvärme, fjärrkyla och ledningar med t.ex. olja. 
Enheten består av ett modulsystem med en huvudenhet samt 1–8 lösa mätmoduler. 
Unika fördelar med pulsPG: 
● Mätmodulerna kopplas direkt till röret utan signalkablar. 
● Du kan samla in mätdata från mätpunkter i t.ex. separata byggnader. 
● Du betalar bara för den utrustning du verkligen behöver. 
● Du kan enkelt anpassa systemet när kulvertnätet förändras. 
● Tillgänglig övervakning via Larmsystem PGweb. 
● Beprövad TDR teknik som bygger på mätkort från stateview.  
Mätmodulerna innehåller en 2-kanalig pulsekometer samt ett mätkort. pulsPG samlar in och skickar 
mätvärdena till System Pipeguard via GPRS eller Ethernet. Systemet är helt kompatibelt med 
Stateview System II. 

 
Specifikationer pulsPG: 
Ekometer     Strömförsörjning Nät / Batteri  
Räckvidd (PVF 0.90) 8000 m   Spänning 110-230VAC / 15-30VDC 
Mätkort     Effekt 30w 
Isolationsresistans 0-10000 Kohm   Kapslingsklass IP 65 
Slingresistans 0–100 ohm   Kommunikation GPRS, ethernet 
Polspänning 0-1000 mV@1Mohm 
Mätvärden: 
pulsPG mäter förutom resistans och galvanisk spänning även en status av röret, tdr kurvans avvikelse 
mot referens och vid skada även en längd till felet. Vid fel sparas även en tdr kurva för analys av 
skadan. 
 

Kompletterande bilder: 

Kontrollenhet: 
 

 
 
Expansionsmodul för externa TDR kort: 
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5. Fuktövervakning system Pipeguard, PGweb 
 
 

System Pipeguard, övervakningssystem PGweb 
System Pipeguard är ett web baserat övervakningssystem som samlar in mätvärdena från 
larmenheter och andra givare, och presenterar dem på ett sätt som gör att du får överblick och snabbt 
kan fatta rätt beslut. 
Programmet har ett tydligt och väl genomtänkt gränssnitt, där alla larm, loggvärden och inställningar är 
lätta att hitta och arbeta med. Larm kan ställas in att automatiskt skickas via mail eller sms till valfria 
mottagare. 
I den inbyggda kart vyn visas alla moduler med status indikering, det är även möjligt att importera 
egen kartinformation till PGweb, tex rörsystem, kammare, larmtrådar etc. 
Systemet är lättåtkomligt och uppkoppling sker via en websida som fungerar i datorer, läsplattor och 
smartphones. 
Vid behov så finns även möjlighet att integrera information från System Pipeguard i eget GIS/NIS 
system, för att göra informationen mer åtkomlig för den egna organisationen. 
 
 
 

Kompletterande bilder:  
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6. MT moduler 
 

 

Pipeguard Larm & Mätvärdesinsamling 
Med hjälp av Larm-modulerna kan du t.ex. samla in värden från givare för fukt, tryck, flöde, luft- och 
ledningstemperatur, lucklarm, sabotagelarm. Modulerna har lång livslängd även i tuffa miljöer. De har 
kapslingsklass IP 67/68 och som extra skydd är kretskorten utrustade med fukt- och temperaturlarm 
som varnar direkt i System Pipeguard om enheten är i fara. Modulerna finns i flera olika typer 
anpassade för olika situationer. 
För mer information, kontakta PG Monitoring System AB eller gå in på www.pipeguard.se. 
 
 
 

Kompletterande bilder:  

 
 
 
nanoPG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MT102 
 
MT713  

http://www.pipeguard.se/
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7. Modulöversikt 
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8. Old pipes without alarm wires or broken wires. 
 

Sound detektion system by PG Monitoring System 

The sm-basicPG with the JAL card is a unique product for collecting acoustic signals for post 

processing and analysis. For this, an unaffected collection and transmission of the acoustic signal is 

required.  

The JAL card consists of two parts, microphones that capture and send 

the sound to an amplifier that packs and prepares the acoustic signal for 

direct processing and analysis.  

Thereafter, the sm-basicPG module sends the information further with 

GPRS. The microphones used are designed to capture sound naturally. 

The construction and design are unique and patented. 

 


