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Transformatortestere
Haefely Hipotronics (tidligere Tettex), Morgan Schaffer og B2 er blant markedets fremste
produsenter av måleinstrumenter for test av transformatorer og transformatorolje. Her er en
kort presentasjon av utvalget. Dersom du har mottatt denne brosjyre som PDF kan du laste
ned individuelle brosjyrer med detaljerte spesifikasjoner ved å trykke på PDF-ikonene.

http://www.haefely-hipotronics.com/wp-content/uploads/2015/02/2883_DS_1502.pdf

Haefely 2883 Midas Micro isolasjonsdiagnose !
Med en vekt på kun 25 kg er Midas Micro blant markedets mest kompakte
høyspenttestere for isolasjonsdiagnose med tapsfaktor (tan delta) og
kapasitans. Instrumentet kan levere opp til 12 kV rms med frekvens
fra 15 til 400 Hz. Testen gir verdifull informasjon om tilstanden til
isolasjonen i transformatorer og gjennomføringer og er ofte påkrevet
ved sluttkontroll av nye krafttransformatorer.

http://www.haefely-hipotronics.com/wp-content/
Haefely
2293 viklingsanalysator !
Denne avanserte viklingsanalysatoren kombinerer en rekke forskjellige
tester og funksjoner i ett instrument: 3-fase omsetningsforhold, omsetning
ved fasevridning, viklingsmotstand, demagnetisering, typegjenkjenning,
magnetisk balanse, varmeprøve, dynamisk resistans for lastkobler og
kortslutningsimpedans. Med en vekt på kun 19 kg er dette markedets
mest kompakte multifunksjonsinstrument for transformatortesting.

http://www.haefely-hipotronics.com/_em-asset/5462_DS.pdf
Haefely 5462 RVM måler !
Return Voltage Measurement (RVM) måler effekten av fukt og aldring
på krafttransformatorer. Instrumentet baserer seg på
polariseringeffekten som oppstår når olje/papir impregnert isolasjon
utsettes for påtrykk av DC spenning. Instrumentet gir klare resultater
for vanninnhold i papir i prosent og den anbefalte
maksimumstemperatur for transformatoren.

http://www.haefely-hipotronics.com/products/product/frequency-response-analyzers-fra-5310/
Haefely
5310 FRA måler !
Frequency Response Analysis (FRA) er en metode for å måle forskyvelser og
skade på transformatorviklinger som skyldes støt under transport,
kortslutning og aldring av de isolerende strukturer som holder
viklingen. Testen gir en måling som fungerer som et fingeravtrykk for
transformatoren. Ved å sammenlikne målinger fra transformatoren
var ny kan man identifisere feil og skade før de fører til havari.
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Morgan Schaffer DGA gassanalysatorer
Dissolved Gas Analysis (DGA) måler gasser oppløst i transformatoroljen og regnes som den
viktigste indikator for tilstandskontroll av transformatorer. Gassenes konsentrasjon og
mengdeforhold gir viktig informasjon om årsak til feil og alvorlighetsgrad. Morgan Schaffer har
et stort utvalg av modeller for permanent installasjon, periodiske målinger i felt og
laboratoriebruk. Instrumentene er selvkalibrerende og benytter termisk konduktivitet eller
gasskromotografi for presis måling av inntil 9 feilgasser (hydrogen, kullos, metan, acetylen,
etylen, etan, karbondioksid, oksygen, nitrogen) i tillegg til SF6 og vanninnhold. De er i øverste
klasse på nøyaktighet, følsomhet, måleområde og driftssikkerhet og har 30 måneders garanti.
Calisto-serien består av modeller som er konstruert
for permanent installasjon på transformator. De kan
https://www.morganschaffer.com/public/ avleses via USB eller online via Ethernet, GSMmodem, 4-20 mA med mer. Systemene er meget
robuste og konstruert for vedlikeholdsfri drift med en
forventet levetid på mer enn 15 år.
Myrkos-serien består av to modeller som måler alle
de 9 feilgassene i tillegg til vanninnhold. Myrkos Lab
er konstruert for bruk i laboratorie, mens Myrkos
Field er tilpasset bruk i felt og bygget inn i en solid
transportkoffert med oppladbart batteri for inntil 7
timers drift.

https://www.morganschaffer.com/public/

InsideView er et PC program som enkelt gir en god

http://www.morganschaffer.com/widgets/ oversikt over helsetilstanden til dine transformatorer.
Den kan importere resultater fra DGA systemer og
oljelaboratorier og gir grafiske kurver over historiske
data, samt presis analyse i henhold til veletablerte
vurderingskriterier, som blant annet Duval triangel.

http://www.b2hv.com/fileadmin/images_page/img_right/downloads/Flyer-BA-DHV1270-b2-ENB2
nedbrytningstestere for oljetesting !
BA-serien består av solide og kompakte feltinstrumenter
for nedbrytningstesting av transformatorolje med maksimal
spenning på 60, 75, 80 eller 100 kV rms. Fyll oljen i
testkammeret, velg ønsket teststandard i menyen og lukk
sikkerhetslokket. Instrumentet vil så dokumentere den
elektriske holdfastheten gjennom snittmåling av en serie med
nedbrytningstester. Hurtig deaktivering (< 5 µs) minimerer
karbonisering av prøven og gir høy nøyaktighet i målingene.

http://www.b2hv.com/fileadmin/images_page/img_right/downloads/Datasheet-b2-OilQSensOilQsens
for online oljeanalyse !
OilQsens installeres på transformatorer for å måle transformatorolje i sanntid.
Dette patenterte systemet gir kontinuerlig måling av konduktivitet,
permittivitet, temperatur, tapsfaktor, nedbrytningsspenning og vanninnhold.
Den kan således gi et tidlig varsel om endringer i konsentrasjon av
forurensninger som partikler, cellulose, fuktighet og effekter som endrer
de elektriske egenskapene til oljen.
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