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GENEL BAKIŞ 

Transformatörün durumuyla ilgili doğru bilgiye sahip olmak 
elektrik şebekeleri için çok önemlidir. Bu bilgi şebekenin 
verimliliğinin en üst seviyede olmasını ve pahalıya mal 
olabilecek kesintileri engellemeye yarar. 
 
DGA yerleşik bir teknik olup güç transformatörlerini 
izlemede en önemli testtir. Artık bu teknik başarıyla diğer 
yağ doldurulmuş ekipmanlara da,  örneğin kademe 
değiştiricilere veya kesicilere de uygulanmaktadır.  
 
Saha faaliyetleri esas alınarak TRANSPORT X ünitesi çok 
sağlam ve kullanıcıya dost bir şekilde dizayn edilmiştir. 
Ünite 200'ün üzerinde firmanın elektrik ve servis 
sağlayıcısının kullanımında ve dünya çapında 900 ünite 
satılmış durumdadır. 
 
TRANSPORT X,  modern kızılötesi ölçüm teknolojilerini 
kullanarak doğru, güvenilir sonuçlara birkaç dakika içinde 
ulaşır. TRANSPORT X, Değer Yönetimi için değişilmez bir 
unsuru sembolize etmektedir ve DGA programın etkisini 
arttırır.  
 
Yaygın laboratuar ve saha çalışmaları, TRANSPORT X 
cihazının, hayli güvenilir sonuçlar verdiğini kanıtlamış ve 
saha koşullarına uygunluğu göstermiştir. 
 
TRANSPORT X ekipmanları testler arasında oluşacak riskleri 
en az düzeye indirir. Kullanıcı gönül rahatlığıyla yüksek 
gazlı örneklerden (Yük Altında Kademe Değiştirici),  düşük 
gazlı örneklere (Transformatör Ana Tankı) geçiş yaparak 
tüm yağ doldurulmuş ekipmanların testini, sonuçlar 
karıştırılmadan gerçekleştirilebilir. 
Dahili teşhis yazılımı ppm olan veriyi bizim için, yürürlükte 
olan standartlara uygun, anlamlı ve yorumlanabilir verilere 
dönüştürür. Örneğin Duval üçgeni, anahtar gaz analizleri… 
 
Bu kurulu algoritmalar transformatörün durumu hakkında 
bize bilgiler vermektedir. Ayrıca TransportPro PC yazılımı 
kullanıcıya PERCEPTION veya Excel formatında olan 
verilerin PC veritabanına aktarılmasını sağlar. 
 
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI 

Doğru ve Duyarlı 
Transport X ünitesi yedi ana gaz için geniş aralıkta, yüksek 
doğrulukta  saptama yapar. (örneğin 1-50.000 ppm) 
 
Nem Analizi 
Yağın içindeki suyun değerini ölçer. Ayrıca transformatör 
yağı içerisindeki su (konsantrasyonu) ppm (milyonda bir 
partikül) veya bağıl doyma birimleriyle ifade edilir. 
 
 

Basit 
Kolay bir kullanıma sahiptir. Herhangi bir kalibrasyon, 
kurulum veya sonuçların yorumlanmasına ihitiyaç 
duymaz. 
 
Hızlı 
Çalışma sahasında birkaç dakikada sonuç elde edilebilir. 
 
Tüketilen bir malzeme yoktur 
TRANSPORT X ünitesinde kalibrasyon veya taşıyıcı gazlara 
ihtiyaç yoktur. 
 
Taşınabilir ve Sağlam 
Sağlam ve darbelere dayanıklı taşıma çantasıyla 11 kg 
ağırlığındadır.  
 
DGA Teşhis 
DGA kontrol algoritmaları içerir; Ragers' Ration, Duval's 
Triangle, Japanese ETRA and IEEE Key gas. Ayrıca tüm 
gazlar için kullanıcı tarafından ayarlanabilen  “uyarı ve 
alarm” seviyelerine sahiptir. Önlem alma ve  uyarma 
(Caution and Warning) eşik değerlerine sahiptir. 
 
Gaz Örneklerinin Testi  
Buchholz rölesinden alınan gaz örneklerinin test edilmesini 
sağlar. 
 
PC Yazılımı 
Sonuçların depolanması ve aktarılması için Transport Pro 
Pc programı içerir. 
 
Kelman PERCEPTION 
Sonuçların analizi ve belirli zaman periyodundaki 
değişimlerini izlemek için Kelman PERCEPTION Transport X 
ile birlikte  kullanır. 
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TEKNİK DEĞERLER 

Parametreler  Değerler/Karşılıkları 
(Ölçüm Aralığı) 

Hidrojen (H2 5 - 5,000 ppm )  
Karbon Monoksit 
(CO) 

1 - 50,000 ppm 

Karbondioksit 
(CO2)  

2- 50,000 ppm 

Metan (CH4 1 - 50,000 ppm )  
Asetilen (C2H2 0.5 - 50,000 ppm )  
Ethane (C2H6 1 - 50,000 ppm )  
Etilen (C2H4 1 - 50,000 ppm )  
Su (H2 ± 3 ppm O)  
(Not: Buchholz gaz örnekleri (LDL) tüm gazlar için 100 ppm’dir). 

Doğruluk ± 5% or ± 2 ppm hangisi daha 
büyükse 

Çevresel Koşullar 

Isı Aralığı 0 - 50 °C (32 – 122 °F) (çalışma 
sıcaklığı) 
10  - 30 °C ( 50 – 86 °F) (ortam sıcaklığı 

Bilgisayar 
arayüzü 

USB 

Besleme Gücü   100/250 VAC; 47/63Hz; 12 W 
Sonuçlar Yazıcı ile 
de Alınabilir 

2 inç termal yazıcı 

Koruma Derecesi  IP55 
Ağırlık  11 Kg (24 lbs)  

Boyutlar 170 x 340 x 460 mm 
Yağ Örneği Değeri 50 ml 
 
 
 
 

EK ÖZELLİKLER 
1. Kayıtlar Kelman PERCEPTION yazılımına ve TOA' ya 

(Transformer Oil Analyst)  uyumludur. 
2. 20,000 kayıta kadar dahili hafıza. 
3. Dahili termal yazıcı sayesinde sahada analiz 

sonuçlarının çıktıları alınabilir. 
4. Kolay kullanım için dokunmatik ekran. 
 
EK SEÇENEKLER 
1. “System Check Kit”  ünitenin faliyetini doğrular. 
2. Gas Test Kit , Buchholz gaz örneklerinin  analizinin 

yapılmasını sağlar. 
3. Taşıma çantası, taşıma için ekstra koruma sağlar. 
4. Örnekleme soğutucusu, sıcak yağın test edilmesi için 

dakikalar içerisinde soğutulmasını sağlar. 
 

 
 
BAĞLANTILI ÜRÜNLER 
1. TRANSFIX - Transformatör ana tankı için 8 çeşit gaz ve 

nem analizi. 
2. TAPTRANS - Transformatör ana tankı ve tap changer 

için gaz analizi. 
3. MINITRANS - Transformatör ana tankı için 3 çeşit gaz 

ve nem analizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daha fazla bilgi ve sipariş vermek için: 
- Arayınız 0.262.656 4767 
- Faks çekiniz 0.262.656 4770 
- E-posta gönderiniz ekosinerji@ekosinerji.com 
- Web sitesini ziyaret ediniz www.ekosinerji.com 
- Yazınız EKOSinerji Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. Sırasöğütler 
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