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Genel Ürün Bilgisi 
Transformatörler elektrik şebekelerinin önemli ve pahalı bileşenleridir ve sağlık durumları hakkındaki 
bilgiler güvenilir bir işletim ağı için esastır. Transformatörün yalıtım sistemi aşırı yüklenmiş olduğunda, 
yağ içinde çözünmüş gazlar oluşmaktadır. Yağda Çözünmüş Gaz Analizi (Dissolved Gas-in-oil Analysis 
– DGA) gelişmekte olan hataların en iyi göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Hydran M2 yağ içindeki gaz ve nem ölçümünü gerçek zamanlı yaparak,  trafolarda donanım 
arızalarına ve plansız kesintilere neden olabilecek arıza durumlarında personeli ikaz eden erken uyarı 
cihazıdır. Cihaz çok önemli izleme bilgileri sağlarken, plansız kesinti riskini en aza indirir. 

İlave sensör bağlantıları (örneğin, üst ve alt tank yağ sıcaklığı, transformatör yükü ya da ortam 
sıcaklığı) aracılığı ile ek bilgiler toplanabilir, DGA ve nem verileri ile birlikte ilişkilendirilerek 
transformatörün derinlemesine durum analizi yapılabilir. 

Toplanan zengin veri, Hydran M2’nin geniş iletişim seçenekleri ile aktarılırken aynı zamanda Hydran M2 
işlemcisinde IEEE® standartlarını temel alan matematiksel modellerle hesaplamalar yapılarak 
transformatör için daha fazla durum bilgisi sağlayan yararlı bilgilere dönüştürülürler. 

Temel Avantajları 
• Gerçek zamanlı ve sürekli yağ içerisindeki gaz ve nem ölçümü 
• İlave sensör bağlantıları ( yük, yağ sıcaklığı,…) 
• IEEE standartlarına dayalı transformatör modelleri için dahili hesaplama 
• Geniş haberleşme seçenekleri 
• Küresel kurulumlarla kanıtlanmış dizayn 

Yeni versiyonu ile şimdi daha da iyi 
En son Mark III sürümünde Hydran M2i cihazı yeni elektronik kart ve güç kaynağı ile tamamen 
yenilenerek RoHS uyumlu hale getirilmiştir. Yeni versiyonu ile Hydran M2 güncellenmiş ve kanıtlanmış 
özellikleri  geliştirilmiştir. 
 
Sunulan ek özellikler; 

• Geliştirilmiş sensör 
• Küresel uyumlu güç kaynağı 
• Maksimum 4 opsiyonel giriş / çıkış kart desteği 
• Dahili çok modlu fiber optik haberleşme opsiyonu 
• GE’nin PerceptionTM yazılımına uyumluluğu sayesinde, GE’nin diğer DGA izleme cihazlarında olduğu 

gibi verileri indirme, trend izleme ve analiz özelliklerinin kullanımı  
 

Uygulamalar 

 
Enerji Kuruluşları 
• Çok kritik olmayan transformatörler için hepsi bir arada kompak bir 

çözüm sunar 
• Varlık ve yatırım stratejilerine odaklanarak öncelikleri belirler 

 
Sanayi Tesisleri 
• Güç kesintisi sebebi ile proses duruş risikini azaltır 
• Üretim kesintilerinden kaynaklanan zararı en aza indirir 
 

 
 
Varlık Denetimi 

• Transformatör üzerinde bulunan bir vana ile 
kolayca monte edilir. İlave boru ya da pompa 
ihtiyacı yoktur. Harici sensörler için girişleri vardır. 

• Gaz sensörü Hidrojene ( genel hata gazı) %100 
tepki verir ve aynı zamanda ana hatalarda 
üretilen  Karbonmonoksit (kağıdın fazla ısınması), 
Asetilen (ark) ve Etilen (yağın aşırı ısınması) 
gazlarına da duyarlıdr.  

• Nem sensörü  izolasyon kağıdında oluşan 
bozulma (CO + nem ortaya çıkar) veya contalarda 
oluşan sızıntı  sonucunda ortaya çıkan yağdaki 
nemi ölçer 
 

Ayarlanabilir Alarmlar  
• Hata gazı veya nem seviyesinde anormal bir 

yükselme tespit edildiğinde alarm oluşturur. 
• İki alarm seviyesi (Uyarı ve Alarm) artan şiddeti 

göstermek için ayarlanabilir.  
• Opsiyonel analog giriş kartları veya opsiyonel 

transformatör modellerinden hesaplanan veriler 
ile ilave alarmlar ayarlanabilir. 

•  15 günde bir yapılan otomatik sistem testi 
sayesinde güç hatası, yağ vanasının kapalı 
olması, sensör veya pil değişim ihtiyacı gibi 
durumlarında servis alarmı verir.  

 

Haberleşme 
• Dahili LCD gösterge 
• Seçilecek opsiyona göre geniş haberleşme 

seçenekleri ; dijital haberleşme (Hydran, Modbus®, 
DNP 3.0) protokolleri ve metodları (RS-485, 
modem, Ethernet, fibre optic) 

• Opsiyonel analog çıkışlar (4-20mA)  
• 5 kuru kontak rölesi 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ester bazlı yağ  
ile uyumlu  

(doğal ve sentetik) 



Sözleşme şartları gereksinimlerinde  dökümanın ingilizce versiyonunun refere alınması 
gerekmektedir. Türkçe versiyon sadece tanıtım amaçlıdır. 

Hydran ve Perception General Electric şirketinin tescilli markasıdır, Modbus Schneider Automation 
Inc.  firmansının  tescilli markasıdır, IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc 
firmasının tescilli markasıdır. 

GE belirtilen ürün özelliklerinde , yasal olarak bildirim yapmadan değişiklik yapma hakına sahiptir.  

Telif Hakkı 2015, General Electric Company. 
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Modelos de Transformadores 
Hydran M2 temeli saha deneyimi ile ilişkili ve IEEE standartlarına dayanan 
transformatör matematiksel modellemelerini hesaplayabilme kabiliyetine 
sahiptir. Sensörlerden alınan giriş verileri, faydalı gerçek zamanlı verilere 
dönüştürülerek transformatörün genel sağlık  durumunu hakkında bilgi 
verecek hale getirilir.  
Olası modelleme  örnekleri; 
Sargıdaki tahmini en yüksek sıcaklık 
Kağıttaki nem oranı 
Nem ve baloncuklaşma sıcaklığı 
İzolasyon yaşlanması 
Aşırı yüklenme kapasitesi 
Soğutma verimliliği 
YKD (Yükte Kademe Değiştirici) sıcaklık farkı 
 

Özellikleri 
  
 
 
• Gaz-geçirgen membran arkasında bulunan  

hakıt hücre tipi sensör mineral transformatör 
izolasyon yağına manifold içerisinden temas 
eder. 

• Ölçme aralığı 0-2000ppm (hacim/hacim, 
eşdeğer H2) 

• Ölçme doğruluğu: okunan ppm değerinin 
±%10 ‘u ± 25 ppm (eşdeğer H2)  

• Ölçüm tekrarlanabilinirliği: okunan değerin 
±%5 ’i ya da ±5 ppm    

• Duyarlılık 
• H2:  Konsantrasyonun %100  
• CO: Konsantrasyonun %15 ±%4  
• C2H2: Konsantrasyonun %8 ±%2 
• C2H4:Konsantrasyonun %1.5 ±%0.5 
• Tepki süresi: 10 dakika ( Değişimin %90’ında) 

 
 
• Sİnce film kapasitif tip sensör manifold 

içerisinden mineral izolasyon yağına 
daldırılmıştır. 

• Ölçüm aralığı %0-100 RH 
• Ölçüm doğruluğu: ±%2 RH 
• Ölçüm tekrarlanabilinirliği: ±%2 RH 

 
 

 
• Arkadan aydınlatmalı  LCD, 128 x 64 piksel 
• Kurulum ve alarm kabulleri için tuş takımı  
 
 
• Sistem konfigürasyonu için lokal bilgisayar 

bağlantısı, RS-232 port (DB-9 konnektör) 
• Uzaktan haberleşme ve lokal Hydran ağına 

bağlantı için ,RS-485 (terminal blok). 

OLÇÜMLER 

ÖZELLIKLER 

GAZ SENSÖRÜ 

• Hydran kullanarak, gaz ve nem seviyesi  ve 
trend verisi çıkışı için, RS-485’te Modbus 
uzaktan haberleşme ve lokal Hydran ağına 
bağlantı için RS-485 (terminal blok), 
2000Vac RMS’e izoleli veya DNP 3.0 
protokolleri  
 

 
• 5 farklı alarm: Gaz ve Nem Uyarısı (Hi), Gaz 

ve Nem Alarmı (HiHi), Servis Alarmı (sensör, 
sıcaklık, …) 

• Gaz alarmı, gaz değerlerinin belirlenen 
seviyelerine veya saatlik ya da günlük 
trendine ( gaz seviyesi değişim oranına) 
göre ayarlanabilir. 

• Nem alarmı, ulaştığı seviyeye veya 
ortalama seviyeye göre ayarlanabilir.  

• Alarmlar, opsiyonel analog girişlere ya da 
transformatör modelleme 
hesaplamalarının sonuclarına göre de 
ayarlanabilir.  

• 5 kuru kontak rölesi (tip C, SPDT), NO/NC, 
3A@250Vac rezistif yük, 3A@30Vdc rezistif 
yük 

 
 
• Cam şırınga ve Luer vanası için harici 

örnek alma noktası 
 

 
 
 
• Ortam Çalışma Sıcaklığı 
•  -40oC → +55oC (-40oF → +131oF) 
• Ortam çalışma nemi 
•  %0-95 RH, yoğuşmasız 
• Vanadaki yağ sıcaklığı  -40oC → +105oC       

(-40oF → +221oF) kanatlı soğutucu 
adaptör seçeneği ile 

• Vanadaki yağ basıncı  0-700KPa (0-100psi) 
 

ÇEVRE 

 ALARMLAR 

DIĞERLERI 

 
• NEMA Tip 4X sertifikası 
• Ip66 gereksinimlerini karşılar 

 
 

• 90–132 Vac, 180–264 Vac otomatik seçim, 
47–63 Hz, 650VA maksimum 

 
 
• 315mm (12.4”) uzunluk x 219mm (8.63”) 

genişlik x 196mm (7.72”) yükseklik 
• 1.5” lik bir vanaya doğrudan 

bağlanabileceği gibi, 1”(DN25) ya da 
2”(DN50) çapa sahip vanalara da bağlantı 
için opsiyonel olarak adaptörleri mevcuttur.  

• Kurulum ağırlığı 7.5 kg  (16.5lb)  
• Nakliye ağırlığı 9.0 kg (20lb) 

 
• Transformatör modelleme hesaplamaları 
• Analog çıkış kartları, 4-20mA, 10V 

maksimum yük , 2500Vac RMS’na 
izolasyonlu 

• Analog çıkış cartları, 0-1mA, 2.5V  
maksimum yük, 2500Vac RMS’na 
izolasyonlu 

• Analog giriş kartları, 4-20mA, 10V 
maksimum yük, 2500Vac RMS ’na 
izolasyonlu 

• İkili dijital giriş kartı 
• Maksimum 4 adet giriş ve çıkış kart 

kombinasyonu kullanılabilir.  
• PSTN analog modem V92/56K 
• Çoklumod fiber optik (ST) veya bakır (RJ-45) 

kullanılarak, Ethernet Ağ bağlantısı. 
• Ortam sıcaklığı > 40oC (104oF) ya da yağ 

sıcaklığı > 90oC (194oF) olduğunda 
kullanılması için kanatlı soğutucu adaptörü  

• 1” ‘den  1.5” ’e  ya da 2” ‘den 1.5” ’e vana 
adaptörleri 

• Yağ sıcaklık sensörü (manyetik montaj), 4-
20mA çıkışlı 

• Klipsli çekirdek yükü CT (4-20mA) 
• Ortam sıcaklık sensörü (4-20mA) 
• H201Ci-1 monitör çoğaltıcı 

 

OPSIYONLAR 
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