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Kelman MINITRANS
Transformatörler için Etkin-Maliyetli 
çevrimiçi Çözünmüş Gaz Analizi  
(DGA) ve Nem Ölçüm cihazı
Genel Ürün Bilgisi
 
Transformatörler elektrik şebekelerinin önemli ve pahalı bileşenleridir ve sağlık durumları 
hakkındaki bilgiler güvenilir bir işletim ağı için esastır. Transformatör ana tank ve kademe 
değiştirici tanklarının on-line izlenmesi, başarılı varlık yönetim programlarının gittikçe önemi 
artan hayati parçasıdır. Çoklu gaz ÇGA (Yağda Çözünmüş Gaz Analiz, DGA) cihazından elde 
edilen veriler değerli varlık yönetim kapasitesinin maksimum seviyeye çıkarılmasını ve pahalı 
arızaların önüne geçilmesini mümkün kılar.  

İzolasyon yağındaki Çözünmüz Gaz Analizi (DGA) ve nem ölçümü bir transformatörün herhangi 
bir yağ tankının koşulsal durum değerlendirmesi için en önemli test olarak tanımlanır. Geneleksel 
laboratuar ortam testlerine nazaran MINITRANS tesislere saatte bir kez aynı yağ kaynağını 
kullanarak ÇGA (DGA) ve nem ölçüm değerleri sağlar.

Temel Avantajlar 
 
• Ekonomik çevrim-içi (on-line) Çözünmüş Gaz Analiz (DGA) cihazı
• Transfomatör durumu hakkında eşzamanlı ve kesintisiz bilgi
• Ark, selüloz bozulması ve genel hata durumlarında oluşan anahtar gazların ölçümü
• Arızaların ilk oluşma evrelerinde tespiti
• Transformatör çıkışının güvenli olarak optimize edilmesi
• Koşulsal ve önleyici bakıma imkan sağlaması
• Sonuçlar sayesinde genel arıza tipinin sınıflandırılması
• AC veya AC/DC güç kaynağı ile mevcut

Uygulamalar
 
Tipik olarak çoklu ÇGA (DGA) analizleri rutin ve uzun  laboratuvar analiz döngüsündedir. Üretim, 
iletim ve dağıtım tarfolarının yaş ortalamaları arttıkça ve yeni tarolar devreye alındıkça, kritik 
hata oluşma olasılığı ve oranı gittikçe artmaktadır. Yılda bir yada iki kez yapılan ÇGA (DGA) artık 
yeterli olmamaktadır.  

Varlık izleme metodlarının içerisinde ÇGA (DGA) en etkin metod olarak kabul edilmektedir. 
MINITRANS ünitesi yeni nesil çevrimiçi (on-line) transformatör izleme sistemlerini temsil 
etmektedir. GE Enerji kamu ve endüstriyel sektöre yatırım olarak tüm filosunu kesin çevrimiçi 
ÇGA ile donatabilme imkanı sağlayacak maliyette çözümler sunabilmektedir. 

MINITRANS benzer maliyette hiç bir metot ile elde edilemeyecek detayları içeren transformatör 
durum bilgisi sunabilir. Saate bir keze kadar aralıkta üç gaz ÇGA (DGA) + Nem bilgisi elde edilir. 
MINITRANS, sırasıyla kağıt bozulması, aşırı ısınma ve elektriksel ark durumlarının algılanmasında 
kullanılan Karbon monoksit, Metan ve Asetilen olarak 3 temel anahtar gaza odaklanmıştır. 
Minitrans GE PERCEPTION yazılımına yakın entegrasyonu ile yağ içerisinde gaz trendini sunarak, 
komple transformatör ve kademe değiştiricisi hatalarında teşhis yeteneğini kullanır. MINITRANS 
tüm yağlı tip transformatörlerede kullanımına uygun ekonomik bir çözümdür. Bu şekilde kamu 
ve endüstriyel işletmelerin filolarını çevrimiçi ÇGA (on-line DGA) ile donatarak, varlık ömürlerinin 
uzatılması, beklenmedik arızların önlenmesi ve akıllı (prediktif) bakım programlarının üzerinde 
çalışabilmesi için imkanı sağlar. 

• Yardımcı Jenerator Yükseltme (GSU) trafoları • Yükte Kademe Değiştiriciler (OLTC)
• İletim Trafoları    • Dağıtım Trafoları

Entegre Çözüm
• GE’nin entegre transformatör izleme sisteminin 
   anahtar elemanıdır
• Kendi başına ÇGA (DGA) olarak çalışabildiği gibi 
   Buşing izleme ve transformatör modelleme 
   modülleri ile birlikte çalışabilir
• GE’nin PerceptionTM yazılımı ile kontrol ve 
   konfigüre edilebilir. Perception yazılımı, sonuçlara 
   sofistike grafiksel trendleme ve teşhis analiz 
   yöntemlerini sağlayan ileri seviye varlık yönetim 
   yazılımını tek platformda sunar

Yüksek Teknoloji
• Üç anahtar hata gaz ve nem ölçümü
• Gazları yağdan ayırmada otomatik tepeboşluğu 
   yöntemi kullanılır
• Foto Akustik Spektroskopi Teknolojisi kullanır
• Taşıyıcı gaz yada Kalibrasyon gaz ihtiyacı yoktur
• Minimum bakım gereksinimi ile uzun işletme 
   ömrü
• Saatte bir kez’e kadar analiz yapabilecek 
   kapasiteye sahiotir

Kolay Kullanım
• Kolay Kurulum: harcamaları ve kullanıcı 
   endişesini azaltır
• Hiç sarf malzemesi yoktur ve minimum bakım 
   gereksinimi sayesinde işletme giderlerini ve saha 
   ziyaretlerini azaltır
• Kapsamlı yerel ve uzaktan erişim seçenekleri 
   mevcuttur
• Örnekleme frekansı kullanıcı tarafından konfigüre 
   edilebilir şekilde çok yönlü ve esnektir
• LDC gösterge ile sahada güncel bilgiler 
   görüntülenebilir

Yapılandırılabilir Uyarılar 
• Ön kapakta gün ışığında görülebilir iki adet LED 
   gösterge (Kırmızı ve Sarı)
• Konfigüre edilebilir alarm kontakları
• Perception yazılımı sayesinde alarmlar yerel 
   olarak ve ya uzaktan ayarlanabilir yada
   değiştirilebilir
• Konfigüre edilebilir kuru kontak alarm rölesi
• Uyarı ve Alarm modları her tankın örnekleme 
   süresini arttırmak için kullanılabilir

TM



Teknik Özellikler
 

Hydrojen (H2)  5 - 5,000 ppm
Karbon Monoksit  (CO)             10 - 50,000 ppm
Asetilen (C2H2)  3 - 50,000 ppm 
Nem (H20)   0 - 100% RS 
   (ppm değerinde) 
Doğruluk*   ±10% or ±LDL 
   (Hangisi daha büyük ise) 
 
*Doğruluk: Kalibrasyon sırasındaki dedektörerlerin doğruluğudur.

PARAMETRELER   DEĞERLER

 (BİLEŞİM)   (Ölçüm Aralığı)

Çalışma Ortam Sıcaklığı    AC versiyon: -35oC için +55oC (-31oF için +131oF)
     AC / DC versiyon: -17oC için +55oC (1oF için +131oF)
Vanadaki Yağ Sıcaklığı**              -10oC için +100oC (14oF için +212oF)
AC versiyon Güç Gereksinimleri***   Nom: 115/230 Vac, Menzil: 103–126/207-253 Vac, 47–63 Hz, 6A max
AC/DC versiyon Güç Gereksinimleri      Nom: 100-230 Vac, Menzil: 90-253 Vac, 45-65Hz, 5A max
     Nom: 100-220 Vdc, Menzil: 90-242 Vdc, 45-65Hz, 5A max 
Çalışma Ortam Nemi    0-95% RH, yoğuşmasız 
Pano     IP55 Sertifikalı, 304 Paslanmaz Çelik (316L opsiyon)  
Mekanik     600mm (24“) x 380mm (15”) x 350mm (14”), kurulum ağırlığı 31Kg (68lb),   
     nakliye ağırlığı 49Kg (108lb) 
Tek Fazlı Alarm rölesi    NO ve NC: 1A 250VAC, 300mA 110VDC, 1A 30VDC
Ölçüm Frekansı    Değişken – Saatte bir kez’den 4 haftada bir kez’e kadar ayarlanabilir
 
  **Based on testing carried out using VOLTESSO™ 35 mineral oil, over a ¼” pipe run of 10 metres or less from oil supply or return valve to 
      monitor connection point and on transformer oil supply valve volumes of 200ml or less. For oil temperatures colder than -10ºC GE 
      recommend the use of heat trace cabling on piping
***AC giriş otomatik anahtarlama

 ÇEVRE KOŞULLARI

Haberleşme  

• Uzaktan kumanda için iki ayrı kanal, lokal USB ve Ethernet bağlantısı 
• CDesteklenen bağlantı protokolleri MODBUS®, MODBUS/TCP,  
   DNP3.0, IEC®61850
• RS232, RS485, Ethernet , PSTN modem ve GSM yada CDMA wireless modem 
   bağlantları için hazır modüller 
 

Teknik Özellikler 
 
• Son derece güvenilir sonuçlar için Foto-Akustik Spektroskopi yönetimi 
   kullanılır. Doksandan fazla ülkede dünya çapında kanıtlanmış sonuçlar 
• Üç anahtar hata gazı ve nem ölçümü yapar
• Tam gömülü işlemci –  standart örnekleme periyodu altı saatte bir 
   örneklme ile iki yıldan fazla süreli veri kaydını kendi hazfızasında tutabilir  
• Veri kaybını önlemek amacı ile uçucu olmayan hafiza depolama
• Ayrık örnekleme ile gaz artışlarına daha hızlı yanıt verir. ÇGA sonuçlarının 
   ortalaması ile çalışmaz

 

Alarmlar 

• Ön kapakta gün ışığında görülebilir iki adet LED gösterge (Kırmızı ve Sarı)
• GE Perception yazılımı sayesinde alarmlar yerel olarak ve ya uzaktan ayar
   lanabilir yada değiştirilebilir
• Altı alarm ayar ekranı veya senaryosu vardır,alarmlar üç gaz ve nem 
   seviyelerine göre ayarlanabildiği gibi her gazın değişim oranına görede 
   ayarlanabilir
• Her alarm ayar ekranı Alarm rölesini aktif hale getirebilir yada 
   konfigürasyona eklenmiş ise opsiyonel hücresel GSM veya CDMA modem 
   kullanılarak SMS gönderebilir
• Tek faz alarm rölesi 
• Uyarı ve Alarm modları her tankın örnekleme süresini arttırmak için 
   kullanılabilir
• Her alarm devresi diğer devrelerden ve ayar ekranlarından bağımsızdır 
 

Güç Kaynağı 

• AC veya AC/DC güç kaynağı ile mevcut
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Perception - Transformatör Filo Yönetimi & Risk Yazılımı
 
Tüm filo riski ve trafo durumları hakkında geniş bir bakış açısı sağlar. Veri trendleri, koşulsal teşhis yöntemleri, özelleştririlebilir raporlar, kişisel grafikler eklenebilen 
filo durum görselleştirme, alarm bildirileri ve alarm görselleştirme Pereption yazılımının özellikleri arasındadır. Perception filo sıralama özelliğinde kullanılan akıllı 
ve standartlara dayalı mantık, trafo ve risk durumları hakkında özlü ve basitleştirilmil genel bakış sağlar. Özelleştirilebilir veri alımı ve aktarımı özelliği Perception 
yazılımı ile çalışılabilirliği arttırmaktadır ve uzman e-posta bildirimleri sayesinde trafo durum değişimlerinde kritik veriler doğru kişilere otomatikman ulaşır.

*Not – Özellikler satın alınan Perception versiyonuna göre değişiklik göstermektedir

Filo Sağlık/ Risk Genel Bakış           Trafo Sağlık/ Risk Genel Bakış          İleri Teşhis YöntemleriFilo görselleştirmeÖzelleştirilebilir Raporlar
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