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Inside View  
Versão 3.0 

 
Software de diagnóstico DGA:  

 

  + Economia  de tempo na 

 recuperação de dados 

  +  Sistema de a ler tas  

  +  Gestão proat iva  de r iscos  

  +  Tomada de decisões  

 



Integração da informação para a avaliação  

Laboratório 

Unidade portátil 

Transformador 

Monitor online 



Economia de tempo na recuperação de dados 

Centraliza os dados dos ensaios de óleo, 

deixando-os facilmente acessíveis 

Equipamentos 

portáteis 

Monitores 

online 
Laboratório 

Técnicos Administrador 
Técnico de  

laboratório 

Técnico TI 



Confirme seu diagnóstico  

Taxas de Rogers  

Taxas de Doernenburg  

Taxas IEC  

Método dos gases chave 



Óleo Mineral Bio Temp FR3 

Silicona LTC Mineral LTF 

Baseado nas características dos transformadores 

Triângulos de Duval específicos para cada tipo de óleo 



Principais funções v. 3.0 

Avaliação 
do estado 

da DGA 

Inside 
View 
v.1.1 

Monitoramento 
DGA   

C5-C9 

Alarmes 
básicos e 
estados 

Gráficos DGA 
e tendências 

Plataforma 
web 

Fácil 
navegação 

Equipamentos 
da 

concorrência 

Integração 
de dados de 
laboratório 

Qualidade 
do óleo 

Degradação 
do papel 

DGA 
estendida 

Monitoramento 
de dados 
estendido 

Gráficos de 
múltiplas 

fontes 

Interface 
configurável 

Inside 
View 
v.3.0 

Notificações 

Myrkos 
Monitoramento 

C1-C2 

Modo Tablet 

v. 1.1 

v. 2.1 

v. 3.0 



Notificações por 

correio eletrônico 

Relatórios 
Monitoramento de 

mudanças de 

comportamento 

DECISÕES 

ACERTADAS 

+ Monitoramento de mudanças, oferecendo diversas 

formas de detecção de comportamentos anormais 

+ Avaliação online e proporção de notificações 

 

 

Sistema de alertas 



Notificações 

Estado de monitoramento 

Informação sobre o equipamento 



Estados dos limites DGA 

Taxa de variação (ppm/dia) 

Análise DGA 

Recomendações IEEE 57.104-2008 

Notificações 



Principais funções V. 3.0 

v. 1.1 

v. 2.1 

v. 3.0 

Inside 
View 
v.3.0 

Calidad del 
aceite 

AGD 
extendido 

Degradación 
del papel 

Notificaciones 

Qualidade 
do óleo 

Degradação 
do papel 

DGA 
estendida 



Relatório do estado do transformador 

O estado atual do equipamento é avaliado de acordo com: 

 Análise DGA estendida 

 Análise da qualidade do óleo  

 Análise da degradação do papel 

 

Utilizando um enfoque de pontuação  que considera: 

 Nível atual 

 Incremento 

 Taxa de mudança 



Análise completa dos dados dos ensaios de óleo 



Tabela de análise DGA 



Tabela de análise da qualidade do óleo 



Tabela de análise da degradação do papel 



Informação detalhada 



Principais funções v. 3.0 

v. 1.1 

v. 2.1 

v. 3.0 

Inside 
View 
v.3.0 

Calidad del 
aceite 

AGD 
extendido 

Degradación 
del papel 

Integração 
de dados de 
laboratório 

Notificaciones 

Interface 
configurável 



Análise de 

laboratório 
Equipamento 

portátil 

Monitoramento 

online 

Tomada de decisões 

+ Centralização dos dados a partir de diferentes fontes 

+ Cálculo do diagnóstico baseado nas características  

+ Monitoramento de até 100 tipos de dados relacionados   

   com a análise do óleo 
 



Adicionando dados de laboratório 

 Mais de 70 resultados de análise de laboratório (incluindo 

os 14 DGA) 

 Agrupados em 6 seções: 

– DGA                                  (H2, CH4, C2H2,…) 

– Furanos / PCB / Inibidores  (Total PCB, Furfural, Acetylfural,…) 

– Teste do fluído      (Força Dielétrica, Tensão Interfacial, Número 

    Ácido,…) 

– Sedimentos e solúveis      (s_inorgânico, s_orgânico, …) 

– Análise de partículas         (p 2-5, p 5-15, p 15-25, …) 

– Metais                                (Alumínio, Cobre, Ferro,…) 

 

 



Gestão dos dados das amostras de laboratório 



Entrada de dados 



Configuração personalizada  



Principais funções v. 3.0 

v. 1.1 

v. 2.1 

v. 3.0 

Inside 
View 
v.3.0 

Calidad del 
aceite 

AGD 
extendido 

Degradación 
del papel 

Integración 
de datos del 
laboratorio 

Notificaciones 

Interfaz 
configurable 

Gráficos de 
múltiplas 

fontes 



Combinação de dados de diferentes fontes 



 Interface gráfica 



Funções principais v. 3.0 

v. 1.1 

v. 2.1 

v. 3.0 

Inside 
View 
v.3.0 

Calidad del 
aceite 

AGD 
extendido 

Degradación 
del papel 

Integración 
de datos del 
laboratorio 

Notificaciones 

Monitoreo 
de datos 

extendido 

Interfaz 
configurable 

Gráficos de 
múltiples 
fuentes 

Monitoramento 
de dados 
estendido 



Criação de grupos de alarmes 

Combinação de 8 níveis de monitoramento 

 Alarme de alto nível 

– Crítico  

– Advertência 

 Alarme de baixo nível 

– Crítico  

– Advertência 

 Alarme de Taxa de Mudança  

 (24hrs, semana, mês, ano) 

– Crítico  

– Advertência 

 Alarme de passo de mudança para cima  

 Alarme de passo de mudança  para baixo 



Monitoramento de valores calculados 

 Total de furanos 

 14  Taxas 

– CH4/H2 

– C2H2/C2H4 

– C2H2/CH4 

– … 

– CO2/CO 

– O2/N2 

 IEEE C57.104 

 Triângulo de Duval 

 



Principais Funções v. 3.0 

v. 1.1 

v. 2.1 

v. 3.0 

Myrkos Monitor
eo C1-C2 Monitor

eo C1-C2 

Monitoramento  

C1-C2 

Monitoramento 
DGA   

C5-C9 

Inside 
View 
v.3.0 

Integración 
de datos del 
laboratorio 

Calidad del 
aceite 

AGD 
extendido 

Degradación 
del papel 

Notificaciones 

Monitoreo 
de datos 

extendido 

Interfaz 
configurable 

Gráficos de 
múltiples 
fuentes 

Equipamentos 
da 

concorrência 



Administração de dados de diferentes fontes 

Servidor da 

Subestação 

Calisto 
Manager 

Calisto B 

Calisto A 

Calisto C 

Laboratório 

PPM 
Report 

LIMS 

SCADA Unidades móveis 

Dados históricos 

Monitamento on-line 



Conexão ao OSISoft PI 

Datos históricos 



Construção do gabarito de importação 



Myrkos Sync 

Unidades 

móveis 

PPM 
Report 



Principais funções V. 3.0 

v. 1.1 

v. 2.1 

v. 3.0 

Inside 
View 
v.3.0 

Myrkos 

Calidad del 
aceite 

AGD 
extendido 

Degradación 
del papel 

Monitoreo 
C1-C2 

Monitoreo 
AGD   

C5-C9 

Evaluación 
del estado 

del AGD 

Equipos de la 
competencia 

Fácil 
navegación 

Plataforma 
web 

Integración 
de datos del 
laboratorio 

Notificaciones 
Alarmas 
básicas y 
estados 

Gráficos 
AGD y 

tendencias 
Modo Tablet 

Monitoreo 
de datos 

extendido 

Interfaz 
configurable 

Notificaciones 

Calidad del 
aceite 

AGD 
extendido 

Degradación 
del papel 

Gráficos de 
múltiples 
fuentes 

Integración 
de datos del 
laboratorio 

Interfaz 
configurable 

Gráficos de 
múltiples 
fuentes Notificaciones 

Monitoreo 
de datos 

extendido 

Plataforma 
web 

Plataforma 
web 



Meio tecnológico amigável 

Implantação simples e segura: 

+ Fácil administração pelo departamento de TI 

+ Implantação como uma aplicação web 

+ Dentro da infra-estrutura tecnológica 



Usando Inside View 

Servidor 

Inside View 

Servidor 
Web 

A estação de trabalho do usuário somente necessita  

de um navegador web 

Inside View é instalado em uma rede intranet.  

Dados protegidos do 

ambiente externo 



Requerimentos técnicos  

• Estação local: 

– Navegador: IE 9, Chrome, 

Firefox 

Estação de trabalho 

Unidades móveis 

Servidor da empresa 

• Windows 7 ou Windows Server 

2008 R2 ou superiores 

– IIS (ativado) 

– Base de dados SQL (SQL 

Server, MySQL, PostgreSQL)  

– Atualizado com .NET 4.0 y 

MVC 

 

• Windows 7  

– Atualizado com .NET 4.0 y MVC 

– IISExpress 

– SQL Server Express 

 



Inside View na Nuvem 

Inside View 

servidor 

Servidor 
Web 

A estação de trabalho somente 

necessita de um navegador web 

Nuvem (SAAS) 

$/Ano 

Sem infra-estrutura 

Base de dados 

independente 

para cada cliente 



Inside View  
 
+ Notificações inteligentes 

+ Tomada de decisões informadas 

+ Gestão proativa de riscos 

+ Centralização de dados 
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