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1 PROJE AMACI 

 Dağıtım transformatörlerinin çeşitli parametrelerini eş zamanlı olarak izleyen ve merkezi izleme 

yazılımına aktaran bir donanım ve elde edilecek ölçümler yardımıyla transformatörün çalışma şartlarını 

sürekli olarak değerlendiren, kullanım ömrünü ve enerji sürekliliğini en iyileştirmeyi amaçlayarak bakım 

süreçlerini dinamik olarak belirleyen, transformatörün yüklenme değerleri başta olmak üzere meydana 

gelen kayıpları izleyerek operatöre bölgesel olarak yerleşim planlamasına yönelik öneriler sunan bir 

izleme/analiz yazılımı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu projede hedeflenen ürün ile elektriksel 

büyüklüklerin yanı sıra transformatörden elde edilecek sargı ve yağ sıcaklıkları başta olmak üzere diğer 

bilgilerden de yararlanılacaktır.  

 Sahada eş zamanlı olarak elde edilen veriler, geliştirilecek donanım ile merkezi işlem birimine 

aktarılacak ve transformatörün durumunun izlenmesi amacıyla değerlendirilecektir. Bu sayede 

transformatörün kullanım ömrü kestirilebilecek, bakım periyotlarının zaman tabanlı (time-based) yerine 

durum bazlı (condition-based) olarak programlanmasıyla ekipman ömrünün uzatılması mümkün olacaktır. 

Ayrıca yine bu sayede transformatörde oluşması muhtemel arızaların önceden kestirimi ve önleyici bakım 

çalışmalarının yapılması mümkün olacaktır. Bunların dışında transformatörde oluşan kayıpların ve bunun 

sonucundaki ekonomik maliyetlerin izlenerek gerektiğinde transformatör yerleşimlerinin yeniden organize 

edilmesi ve düzenlenmesi sağlanacaktır. 

2 KULLANILMAKTA OLAN TRAFO DURUM İZLEME SİSTEMLERİ 

 Trafo durum izleme sistemleri akıllı şebekeler varlık yönetimi için gerekli olan en temel adımı 

gerçekleştiren bir üründür. Trafo durum izleme sistemi temel olarak sensörlerden alınan durum izleme 

bilgileri kullanmaktadır. Bu sistemler sensörlerden topladığı bu ham veri kümesini anlamlı bilgilere çeviren 

veri yönetimi ve veri analizi uygulamalarının bulunduğu bir yazılım sayesinde trafo hakkındaki durum 

bilgilerini operasyonel bilgi haline getirmektedir. Bu sayede alınacak eylemler ile beklenmedik kesintilerin 

önüne geçilmekte, bakım giderleri azaltılmakta ve trafo kullanım ömürleri uzatılabilmektedir. 

 Trafolar elektrik dağıtım sistemi üzerindeki en önemli ve en değerli elemandır. Trafolarda yaşanacak 

bir arızanın giderilmesi hem masraflı olmakta hem de uzun süreli elektrik kesintilerine sebep olmaktadır. Bu 

nedenle trafolarda durum izlemesi ile arızaların önceden kestirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Trafolarda meydana gelen arızaların birçoğu aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı ortaya 

çıkmaktadır: 

- Sargılardaki aşırı ısınma 

- Elektriksel bozunum 

- İzolasyon seviyesindeki yıpranma 

- Yıldırım 

- Bakım periyotlarının yetersizliği 

- Gevşek bağlantı 

- Aşırı yüklenme 

Trafo izleme sistemlerinin bu ve benzeri sorunlardan oluşan trafo arızalarının önceden belirlenmesi veya 

arıza oluştuktan sonra en kısa sürede aksiyon alınabilmesi için bu tür arızaların belirtilerinin fark 

edilebileceği değerleri izlemesi gerekmektedir. 

 Piyasada halihazırda kullanılmakta olan çeşitli trafo durum izleme sistemleri bulunmaktadır. Fakat 

bu ürünlerin hepsi güç trafoları odaklı sistemlerdir. Yapılan detaylı pazar araştırmasında dağıtım trafoları 

için kullanılmakta olan sisteme rastlanmamıştır. Bu dokümanda incelenen trafo izleme sistemleri; 
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- ABB Intelligent Monitoring System 

- Koncar Transformer Monitoring System 

- MR Trafoguard 

- Alstom MS3000  

- Qualitrol 509 ITM 

- SEL-2414 

- Siemens TMDS’dir. 

Piyasadaki bu ürünlerin detaylı incelemeleri sonraki başlıklarda gerçekleştirilmiştir. 

2.1 ABB Intelligent Monitoring System 

 ABB Intelligent Monitoring System (TEC) izleme ve kontrol eylemlerini gerçekleştirebilen tanısal bir 

sistemdir. Bu sistem trafonun tüm mevcut ve geçmişe yönelik bilgilerinin ve geleceğe yönelik tahminsel 

yükünün tek bir arayüzde takip edilebileceği bir sistemdir.  

 Farklı sensörlerden çıkan bağlantılar TEC biriminin giriş panosuna bağlanır. Bu birim trafonun sıcak 

çalıştırma testi ve karakteristik bilgilerinden elde edilen data ile trafonun detaylı matematiksel modelini 

kullanır. Sonuçlar kontrol sisteme komut olarak gönderilir veya izleme sistemi üzerinden görüntülenebilir.  

 İki farklı TEC birim versiyonu mevcuttur: 

- TEC Basic 

- TEC Integrated 

2.1.1 TEC Basic 

 TEC Basic modeli kendi terminal gruplarını içeren TEC kabine gömülüdür. 

 

Şekil 1 ABB Trafo İzleme Sistemi Kabini (IEC Basic) 

 

 



Ek-5 

BENZER ÜRÜN İNCELEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU Rev.00 
Bu dokümanda yer alan bilgiler ENDOKS’un bilgisi ve izni olmadan alıntı yapılamaz, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. 

4 

 TEC Basic model kabin aşağıdaki giriş parametrelerine sahiptir: 

- 8 adet 4-20mA analog giriş (sensör, akım trafoları vb. için) 

- 4 adet direkt Pt100 girişi (sıcaklık sensörleri için) 

- 12 adet dijital giriş (fan motor durumu, alarm/trip sinyali vb. için) 

- Tap değişimi, resistör köprüsü için 1 giriş (Rtot ≥ 80Ω veya Rstep ≥ 10Ω) 

Sinyal giriş sayıları artırılabilir. TEC Basic model kabini alarm, uyarı ve trip sinyali için 3 adet çıkışa sahiptir. 

Tablo 1 Çevresel Çalışma Koşulları (Kabin) 

Çalışma Sıcaklığı  -40 ile +55 °C (32 ile 131 °F) 

Koruma Derecesi  IP 54, IEC 60529’ye uygun 

Test Edilen Sıcaklık Çevrimi  
─40 ile +70 °C, 90 % nem oranı IEC 60068-1, IEC 
60068-2, IEC 60068-3, ve IEC 60068-5’ye uygun 

Boyutları (mm)  Boy 600, Yükseklik 650, En 340 

Ağırlık 35 kg 

EMC Uyumluluğu IEC 61000-4, EN 61000-6-2 ve EN 61000-4 

Titreşim Testi  
IEC 60255-21-1, IEC 60255-2, IEC 60255-3 ve IEC 

60068-2-6, IEC 60068-27, IEC 60068-29 

Sıcaklık Çevrimi  IEC 60068-2 

Girişler İçin Maksimum 
Kablo Kesiti  

2.5 mm² 

Pt100 Girişi İçin Maksimum 
Kablo Kesiti 

1.5 mm² 

Renk RAL 7035 

 

2.1.2 TEC Integrated 

 TEC Integrated modeli bir raf üzerine kuruludur ve temel olarak TEC Basic ile kabinet tasarımı ve 

ısıtıcı haricinde aynı çalışma konseptine sahiptir. Fakat bu modelin avantajı trafo kabini içine kolayca 

yerleştirilme imkanına sahip olmasıdır.  

Tablo 2 Çevresel Çalışma Koşulları (Raf) 

Çalışma Sıcaklığı  -40 ile +70 °C (32 ile 150 °F) 

Besleme 85-264 VDC, 85-264 VAC 50/60 Hz 

Koruma Derecesi  IP 20, IEC 60529’ye uygun 

Boyutları (mm)  Boy 450, Yükseklik 526, En 275 

Ağırlık 5 kg 

EMC Uyumluluğu IEC 61000-4, EN 61000-6-2 ve EN 61000-4 

Titreşim Testi  
IEC 60255-21-1, IEC 60255-2, IEC 60255-3 ve IEC 

60068-2-6, IEC 60068-27, IEC 60068-29 

Pt100 Girişi İçin Maksimum 
Kablo Kesiti 

1.5 mm² 

 

 TEC Integrated model raf aşağıdaki giriş parametrelerine sahiptir: 

- 8 adet 4-20mA analog giriş (sensör, akım trafoları vb. için) 

- 4 adet direkt Pt100 girişi (sıcaklık sensörleri için) 

- 12 adet dijital giriş (fan motor durumu, alarm/trip sinyali vb. için) 
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- Tap değişimi, resistör köprüsü için 1 giriş (Rtot ≥ 80Ω veya Rstep ≥ 10Ω) 

Sinyal giriş sayısı artırılabilir. TEC Basic model kabini alarm, uyarı ve trip sinyali için 3 adet çıkışa sahiptir. 

 

 

Şekil 2 ABB Trafo İzleme Sistemi Raf Düzeni (IEC Integrated) 

2.1.3 Donanımsal Özelikler 

2.1.3.1 Analog Giriş Terminali 

 Ürün üzerinde 8 adet 4-20 mA analog giriş bulunmaktadır. Bu girişlerin konfigürasyon listesi 

aşağıdaki gibidir: 

- 1 ve 2 numaralı giriş Trafonun yüksek gerilim tarafındaki akım değeri 

- 3 ve 4 numaralı giriş Trafonun alçak gerilim tarafındaki akım değeri 

- 5 ve 6 numaralı giriş 3 sargılı trafoların üçüncü tarafındaki akım değeri 

- 7 ve 8 numaralı giriş nem sensöründen alınan kademe değiştirici sıcaklığı 

- 9 ve 10 numaralı giriş yağ sensöründeki kademe değiştiricisi nem oranı 

- 11 ve 12 numaralı giriş nem sensöründen alınan trafo sıcaklık bilgisi 

- 13 ve 14 numaralı giriş trafo yağındaki hidrojen seviyesi bilgisi 

- 15 ve 16 numaralı giriş yağ sensöründen alınan trafo nem bilgisi 
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Şekil 3 TEC üzerindeki analog girişler 

2.1.3.2 Pt100 Sıcaklık Giriş Teminali 

 Ölçüm keskinliğini artırmak adına Pt100 sıcaklık sensörleri kabinin altındaki terminaller ile değil 

panonun önüne direkt olarak bağlanmaktadır (X31). Eğer ekstra pano gerekirse, bu panolar standart 

panonun sonrasına X32, X33 olarak eklenebilmektedir. 

 

Şekil 4 Pt100 TEC bağlantısı 

2.1.3.3 Dijital Giriş Terminali 

 Üründe bulunan 12 dijital giriş X41 terminal grubu olarak sıralanmıştır. Bu grup içerisinde her sensör 

1-12 arasındaki terminallerden birine bağlanır ve nötr bağlantısı 17-24 arasındaki nötr terminallerinden 

birine bağlanır. X41 terminal grubunun girişleri şu şekildedir: 

- 1-8 Fonksiyon sensör bağlantıları ve alarm girişleri 

- 9-12 Trip sensör giriş bağlantıları 

- 13-16 Kullanılmamalıdır. 

- 17-24 Nötr girişi. Her terminal numarası biri yukarıda biri aşağıda olmak üzere iki terminali temsil 

etmektedir 

- 25 Kullanılmamalıdır. 

- 26 Bataryadan gelen DC ve trip röle bobini girişi (+220 VDC gerilim üzeri ve negatif gerilimler 

kullanılmamaktadır.) 
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- 27-28 Kullanılmamalıdır. 

- 29 Bataryadan gelen nötr ve trip röle bobini girişi 

- 30 Kullanılmamalıdır. 

 

Şekil 5 X41 dijital input terminali 

2.1.3.4 Çıkış Terminali 

 Üründe bulunan 14 çıkış terminali şu şekilde kullanılmaktadır: 

- 1 Terminal 14 ile seri ayrılabilir çıkış 

- 2-3 Gerilim ölçüm inputu. 85-140 V AC nominal gerilimde çalışmaktadır. Nötr 3 numaralı 

kanaldadır. 

- 4-6 Kademe değiştiricisi pozisyonu vericisi, 4 = Max. Pozisyon, 5 = Hareketli bağlantı, 6 = Min. 

Pozisyon, Rtot ≥ 10Ω, 0Ω pozisyon 1’deyken. 

- 7-9 Ayarlanabilir kuru kontak çıkışı 

- 10,12 Kuru kontak uyarı çıkışı 

- 11,12 Kuru kontak alarm çıkışı 

- 13,14 Kuru kontak trip çıkışı 

 

Şekil 6 TEC çıkış terminali 
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2.1.4 Yazılımsal Özellikleri 

2.1.4.1 Trafo Durumu 

 Trafonun mevcut durumu hakkındaki bilgilerin takip edilmesini ve saklanmasını sağlar. Geçmişe 

yönelik trafo durum bilgileri 10 dakikalık aralıklar görüntülenmekte ve 56 haftalık bir periyodu 

kapsamaktadır. Web arayüzünün örneği aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 7 Web Arayüzünde Trafo Durum İzlenimi 

 Web arayüzünde trafo ile ilgili aşağıdaki bilgiler gözlenmektedir: 

- Trafo Yağ Taban Ve Tavan Sıcaklık Derecesi 

- Akım Ölçümü 

- Kademe Değiştiricisi Sıcaklığı 

- Kademe Değiştiricisi Pozisyonu 

- Gerilim Ölçümü 

2.1.4.2 Sargı Sıcaklığı Hesaplaması 

 Sargı sıcaklığı hesaplamaları IEC ve IEEE’nin tüm standartlarını yerine getirecek şekilde 

yapılmaktadır: 

- Sargı sıcaklığı hesaplamaları çabuk müdahale imkanı sağlaması adına zaman gecikmesine neden 

olmadan gerçekleştirir. 

- Hesaplanan değerler web arayüzü ekranından izlenebilmektedir. Ayrıca sıcaklık bilgileri geçmişe 

yönelik veri setinin oluşturulması adına depolanır. 

2.1.4.3 Soğutma Sistemi Kontrolü 

 Soğutma kontrolü hem fan soğutma sistemi ile hem de radyatör soğutma sistemi ile kullanılan 

trafolar için uygundur. Soğutma kontrolünün yapabildiği yetenekler: 

- 6 farklı soğutma grubunu kontrol edebilme 

- Yağ sıcaklığı, sargı sıcaklığı tahminine göre devreye alma veya devreden çıkarma 

- Soğutma gruplarının geçmişe yönelik çalışma saatleri dikkate alınarak çalıştırılması 
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- Soğutma gruplarının arıza ihtimaline karşın haftalık kontrolü 

- Soğutma gruplarının geçmişe yönelik çalışma bilgisinin tutulması 

- Motor demeraj akımlarının etkisini azaltmak için zaman gecikmesi 

2.1.4.4 Yaşlanma 

 Hesaplanan sargı sıcaklıkları, elde edilen trafo eşdeğer devreleri ve trafo teknik kayıp değerleri 

bilgileriyle IEC ve IEEE’nin hesaplamaları kullanılarak trafo yaşlanmalarını hesaplar. Trafoların hesaplanan 

mevcut yaşlarını ve tahmin edilen kalan ömürlerini web arayüzünde sergiler. Bu bilgiler ışığında trafoların 

değişim kararlarının ne zaman alınacağı öngörülebilir. 

2.1.4.5 Kısa-Zamanlı ve Normal Aşırı Yüklenme Kapasitesi Hesaplaması 

 Yazılım 15 dakika, 30 dakika, 1 saat ve 2 saatlik zaman dilimlerinde trafonun kendisine zarar 

gelmeden maksimum ne kadar yüklenebileceği hesabını gerçekleştirir. Hesaplanan aşırı yüklenme kapasitesi 

yağ tavan sıcaklığını belirli bir zaman dilimi sonrası maksimum seviyeye çıkaran yüklenme değeridir. Aşırı 

yüklenme sınırı %150’de tutulmaktadır. Bunun nedeni %150’nin üzeri yüklenmelerin trafonun diğer 

ekipmanlarında dezenformasyona neden olmasıdır. 

 Yazılım, yüklenme trendine göre yaptığı kısa zamanlı tahminler ile trafonun zarar görebileceği aşırı 

yüklenme durumlarını 5 dakika önceden alarm verebilmektedir. Bu sinyal yağ tavan sıcaklığının normal 

seviyeye düşünceye kadar çalışmaktadır. 

 

Şekil 8 Kısa Zamanlı Aşırı Yüklenme Hesabı 

2.1.4.6 Sargı Sıcaklığı Tahmini 

 Sargı sıcaklığı tahmini farklı yüklenme koşullarında oluşabilecek sargı sıcaklıklarının hesaplanmasını 

gerçekleştirir. Bu hesaplama için IEC’nin IEEE tarafından da kullanılan sıcaklık algoritmaları kullanılmaktadır. 

İki faklı 10 saatlik yüklenme tahmini kullanılarak sargı sıcaklığı tahminleri hesaplanmaktadır. Ayrıca bu 

hesaplamalar ile trafonun aşırı yüklenmelerde durumlarında ömründen ne kadar eksildiği görüntülenebilir. 

Bunun dışında önceden tahmin edilecek aşırı yüklenme bilgisi kullanılarak soğutma sistemi kontrolü 

sayesinde ortam sıcaklığı optimum koşullara sabitlenebilir. 
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Şekil 9 Sargı Sıcaklığı Tahmin Ekranı 

2.1.4.7 Kademe Değiştirici Kontaklarının Ömür Hesabı 

 Kademe değiştirici kontaklarının çalışma sayılarının kaydedilmesi ve bu kontakların ortalama kaç 

çalışmada işlevlerini yitireceğinin bilinmesi ile yapılan bir hesaplama yöntemidir. Bu yöntem ile kontakların 

bakım periyotları veya değiştirilme tarihleri kestirilerek gerekli alarmların ayarlanması sağlanabilir.  

 

Şekil 10 Kademe Değiştirici Operasyon ve Ömür Bilgileri Ekranı 

2.1.4.8 Hidrojen 

 TEC trafoya yerleştirilen hidrojen sensörlerinden aldığı sinyali değerlendirip saklayabilmektedir. 

Ayrıca TEC ile: 

- Trafonun yağındaki anlık çözünmüş hidrojen miktarı 

- Hidrojenin zaman içindeki değişim grafiği 

Görülebilmektedir. 

 HYDRAN ile trafo yağında çözünmüş olan hidrojen, C2H2, C2H4 gibi hidrokarbonların ve karbon 

monoksit moleküllerinden oluşan bazı bileşenlerin değerleri hakkında bilgi alınabilmektedir. 

2.1.4.9 Trafo ve Kademe Değiştirici Yağındaki Nem Oranı 

 Trafo içine veya kademe değiştiricisine yerleştirilen sensörler sayesinde TEC, nem bilgisi hakkında 

veri toplayabilmektedir.  
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2.1.4.10   Trafo Sıcaklık Dengesi 

 Trafo sıcaklık dengesi trafonun kendine özel termal modelidir. Bu model trafonun ölçülen sıcaklık 

değerleri ile karşılaştırılarak soğutma sisteminin etkisinin belirlenmesini sağlar. Hesaplanmış trafo yağı tavan 

ve taban sıcaklıkları ile ölçülen değerler karşılaştırılarak sıcaklık trendlerinin belirlenmesini sağlar. 

 Bu model trafo yağ tavan ve taban sıcaklıkları, yüklenme koşulları, ortam sıcaklığı, soğutma 

ekipmanlarının çalışması ve trafonun kendine özel parametrik değerleri ile elde edilir. 

2.1.4.11   Trafo Kademe Değiştirici Sıcaklık Dengesi 

 Kademe değiştirici sıcaklık dengesi yine trafonun kendine has termal modelidir. Bu model 

hesaplanan kademe değiştirici sıcaklığı ile ölçülen sıcaklık değerinin karşılaştırılabilir. Trafo kademe 

değiştiricisi yağ sıcaklığı, yüklenme, anahtarlamalardan kaynaklanan sıcaklık, ortam sıcaklığı, trafo sıcaklığı 

ve trafonun kendine has parametrelerinden elde edilir. 

2.1.4.12   Trafoların Saha Yerleşiminin Değiştirilmesi 

 Soğutma sistemi, yüklenme alarmı, sıcaklık değerlerine göre trafoların saha yerleşimi 

değiştirilebilmektedir. 

2.2 SIEMENS TMDS Smart Monitor 

 Siemens TMDS Smart Monitor akıllı şebekelerde varlık yönetimi adına kullanışlı bir sistemdir. 

Siemens TMDS Smart Monitor IEEE/ANSI standartlarının kabul ettiği mühendislik yaklaşımlarını kullanan bir 

trafo durum görüntüleme sistemidir. TMDS Smart Monitor trafodan topladığı ham veriyi anlamlı ve 

uygulanabilir bilgiye dönüştürmektedir. 

 Siemens TMDS Smart Monitor ANSI/IEEE standartlarınca kabul edilen modelleri kullanarak bir uyarı 

sistemi oluşturur. Bu sistem trafoda oluşabilecek olası zarar veya arızaların giderilmesi amacıyla gereken 

bakım çalışmaları veya alınması gereken aksiyonları belirlemede rol oynar. 

 Bunların dışında TMDS soğutma sistemi kontrol fonksiyonları ile trafo çalışma sıcaklığının optimize 

etmesini gerçekleştirmektedir. 

 TMDS varlık yönetiminde sağladığı avantajlar: 

- En iyi trafo izleme ve teşhis sistemi 

- Anormal koşulların erken ve kesin teşhisi 

- Trafo veri toplama teknolojilerinde müşteri isteklerini karşılama 

- Otomatik olarak sensörlerden alınan yanlış veriyi fark etme 

- Eski sistemler ile uyumlu 

- Merkezi varlık yönetimi sistemi Siemens TMDS ile uyumlu 
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Şekil 11 Siemens TMDS Uygulaması 

 Aşağıdaki ölçüm ve hesaplamalar TMDS tarafından gerçekleştirilebilmektedir: 

 Buşing’e Bağlı Kapasitans Değişimi 

o Buşing’lerdeki yalıtım seviyesi ölçümü 

 Nem Yalıtımı 

o Yağdaki nem durumu ölçümü ve optimum nem oranı tahmini 

 Isı 

o ANSI, IEC ve Siemens metotlarına göre sargı sıcaklığı hesabı 

 Yaşlanma ve Kalan Ömür Hesabı 

o ANSI, IEC ve ABNT metotlarına göre yaşlanma ve kalan ömür hesabı 

 Soğutma Sistemi İzlenmesi 

o Soğutma sisteminin tükettiği enerjiye ve yağ durumuna göre soğutma sisteminin çalışma 

durumu hakkında bilgi edinme 

 Koruyucu Yağ Seviyesi 

o Tahammül edilebilen en düşük seviyeye düşmeden detaylı bir bilgilendirme sistemi 

 Soğutma Sistemi Kontrolü 

o Mevcut trafo yüklenmesi ile kısa zamanlı tahminler sargı sıcaklığı tahminleri ile soğutma 

sisteminin kontrolünün sağlanması 

 Yağ İçinde Çözünmüş Gaz Oranı 

o Yağ içinde çözünebilecek gaz limit değerlerinin hesabı, (metan, etilen, asetilen, etan, 

karbon dioksit, hidrojen, oksijen ve karbon monoksit) henüz oluşmamış arızaların Duval 

üçgeni yöntemiyle önceden belirlenmesi 

 LTC izleme 
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Şekil 12 Duval üçgeni analizi 

 Siemens TMDS Smart monitoring kullanıcılarına şu imkanları sağlamaktadır: 

 Operasyonel Bilgiler 

o Anormal işletim koşulları hakkında bilgilendirme ve uyarı sağlar 

o Anormal işletim koşullarının oluşabileceği noktalar hakkında bilgi sağlayarak bakım 

elemanlarına destek sağlar 

o Sahadan elde ettiği bilgileri kullanarak optimum yüklenme bilgisini sağlar 

 Marka Bağımsız Sensör Desteği 

Geniş sensör desteği sayesinde TMDS kullanıcılarına marka bağımsız bir sensör sistemi 

oluşturmuştur. 

o Trafo ölçüm sensörleri adına kullanıcılarına sınırsız özgürlük tanımaktadır. 

o En uygun sensör seçimini kullanıcının belirlemesini sağlamaktadır. 

 Hata Ayıklama 

TMDS sensörlerden algılanan yanlış bilgiyi tanır ve bu bilgiyi hesaplamalara veya görüntülemeye 

dahil etmez. 
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 Eksi Trafolar ile Kullanılabilme 

Eski trafoların her birinin kendine has bakım ve işletim geçmişleri bulunmaktadır. TMDS bu 

trafoların geçmişe yönelik bilgilerine göre alarm değerlerini oluşturur ve optimum değerlerini 

hesaplar 

 Diğer Özellikleri 

o Laptop bağlantısı veya 12’’ TMDS Smart Monitor dokunmatik ekran ile aktif izleme, web 

server ile pasif izleme gerçekleştirilebilir. 

o Geçmişe yönelik veya tahminsel bilgiler TMDS Smart Monitor’den direkt olarak indirilebilir. 

o SCADA tip haberleşmede DNP 3.0/Modbus haberleşme seçimi kullanılabilmektedir. 

 Bağlantı kurulan sensörlere göre aşağıdaki bilgiler TMDS ile elde edilebilir: 

1. Sargı Sıcaklıkları 

2. Yağ Taban ve Tavan Sıcaklıkları 

3. Çevre Sıcaklığı 

4. Yüklenme Durumu 

5. Soğutma Sistemi Tüketimi 

6. Yağ Akışı 

7. Yağdaki Nem Oranı 

a. Aquaoil 

b. Vaisala 

8. Yağda Çözünen Gaz Oranı 

a. Multi-Gas 

i. Serveron TM8 

ii. Siemens GAS-Guard 8 

iii. Kelman MULTITRANS 

b. Single-Gas 

i. Calisto 

ii. Hydran 

9. Bağlantı Noktası Durumları 

a. Doble IDD 

b. HSP 

10. LTC İzleme 

11. Yağ Saviyesi 

2.3 MR Monitoring System TRAFOGUARD 

 MR Monitoring System genel olarak farklı trafo izleme paketlerinden oluşmaktadır. Bu paketler: 

- Temel İzleme (Baz Paket) 

- Detaylı İzleme (opsiyonel) 

- DGA (opsiyonel) 

- Marka Bağımsız Girişler (opsiyonel) 

- Kademe Değiştirici İzleme (opsiyonel) 

- Soğutma Sistemi Kontrolü (opsiyonel) 

- Gerilim Regülasyonu (opsiyonel) 

- Motor Akım İndeksi (opsiyonel) 

Olarak belirlenmiştir. 
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2.3.1 Donanım 

 

Şekil 13 MR TRAFOGUARD Donanım Görseli 

 Şekil 13’de görülen donanım bölümleri: 

1. LED ışıklar ve ekrana sahip görüntüleme ve ayar paneli 

2. Ekstra paketler için bölüm 

3. 19’’ plug-in bölümü (DIN 41494 Part 5 ile uyumlu) 

4. Etiket 

 Cihaz, grafik görüntüleme amaçlı ekran ve 15 LED ışıkları ile mevcut trafo durumu ve olayları 

hakkında bilgi vermektedir. 

 

Şekil 14 Görüntüleme ve Ayar Paneli 

 Cihaz üzerinde bulunan bu LED ışıklar şekilde numaralandıkları sırayla: 

1. Çalışma Durumu, yeşil 

2. Serbest Ayarlanabilir Durum Işığı, kırmızı 

3. Serbest Ayarlanabilir Durum Işığı, kırmızı 

4. Serbest Ayarlanabilir Durum Işığı, kırmızı 
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5. Serbest Ayarlanabilir Durum Işığı, yeşil 

6. Serbest Ayarlanabilir Durum Işığı, yeşil 

7. Serbest Ayarlanabilir Durum Işığı, sarı 

8. Serbest Ayarlanabilir Durum Işığı, sarı 

9. Serbest Ayarlanabilir Durum Işığı, sarı 

10. Serbest Ayarlanabilir Durum Işığı, yeşil/sarı/kırmızı 

11. Grafik görünüm 

12. Kendi Çalışma Modu Işığı 

13. Manuel Çalışma Modu Işığı 

14. Uzaktan Çalışma Modu Işığı 

15. Düşük Kademe Değişim Aktif Işığı 

16. Yüksek Kademe Değişim Aktif Işığı 

 Cihaz için gerekli değerler bir bilgisayar yardımı ile ayarlanabilir. Ön panelde sağlanmış olan COM 1 

(RS232) seri arayüzü bu amacı gerçekleştirmektedir. Kullanıcı kendi bilgisayarı ile bağlantıyı RS 232 veya USB 

portu yoluyla bir bağlantı kablosu aracılığı ile gerçekleştirebilmektedir. 

 TAPCON-trol yazılımı seri arayüz yardımıyla parametrelendirme gerçekleştirmektedir. Bu yazılım ve 

gerekli işletim tanıtımları cihazın yanında gelecek CD içindedir. Cihaz geniş bantta besleme aralığına sahiptir. 

Cihaza konfigürasyona bağlı olarak 100-240 VAC, 88-353 VDC, 36-72 VDC, 18-36 VDC değerleri arasında 

besleme yapılabilmektedir. Cihaz dijital sinyal kaydetme veya basmak amacıyla IO card (9 dijital giriş ve 8 

dijital çıkış) veya UC card (10 dijital giriş ve 10 dijital çıkış) ekipmanlarından birine sahiptir. Bunun yanında 

analog sinyal okumak veya üretmek amacıyla AD card, AD8 card, AN card ekipmanlarından birini 

bulundurur.  

- AD Card 

Analog giriş kartı, 1 veya geliştirme ile 2 girişe sahiptir. Bu girişler aşağıdaki 0-10 V ve 0-20 mA aralığındaki 

sinyalleri okuyabilmektedir. Ölçüm direnci 50-2000 Ω arasındadır. 

 

Şekil 15 AD kart görünümü 

- AD8 Card 

Analog giriş kartı 4-20mA aralığındaki sinyallari okuyabilen 8 adet analog girişe sahiptir. 
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Şekil 16 AD8 kart görünümü 

- AN Card 

Konfigürasyona bağlı olarak, AN kart 2 analog çıkış veya AN1 genişletme modülü ile 4 analog çıkış 

sağlamaktadır. Sağlanan sinyal tipleri 0-20 mA, 0-10mA, 0-1mA ve 0-10V’tur. 

 

Şekil 17 AN kart görünümü 

- Sıcaklık Ölçüm Girişi 

 Cihazda bulunan sıcaklık ölçüm kartı trafoda, kademe değiştiricisinde ve motor yol verme 

ünitesindeki sıcaklık değerini izleme ve kaydetme imkanı sağlar. Sıcaklık kaydını gerçekleştirmek için 9 TT-

TM40 dijital sıcaklık sensörü veya 2 analog Pt100 sıcaklık sensörü sıcaklık ölçüm kartına bağlanabilmektedir. 

 

Şekil 18 Sıcaklık ölçüm ve kayıt girişi 

 Cihaz aşağıdaki bileşenleri opsiyonel olarak taşıyabilmektedir: 

- CIC Card 

Opsiyonel olarak cihaz 2 CIC kartına sahip olabilmektedir. CIC kartı kontrol sistem protokolü veya TAPCON-

tral yazılımı ile haberleşmeyi sağlamak için kullanılmaktadır. 
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Şekil 19 CIC kartı 

 Şekil 19’da görülen CIC karı üzerindeki girişler: 

1. RS232 

2. RS485 

3. RJ45 (Ethernet), opsiyonel 

4. Fiber-optik kablo, opsiyonel 

5. Reset tuşu 

6. TxD LED iletim sinyali için 

7. RxD LED alım sinyali için 

8. Clk LED çalışma modu için (2 saniyede bir yapmaktadır) 

9. Bağlı kablolar için kılıf 

 

- SID Card 

SID arayüzü cihazı kontrol istasyonu sistemine (SCADA) bağlamak için kullanılmaktadır. IEC 61850 

protokolünü kulanarak bilgiyi Ethernet üzerinden iletmektedir. 

 

Şekil 20 SID kartı 

 Şekil 20’da görülen SID karı üzerindeki girişler: 

1. Reset tuşu 

2. Çalışma durumunu gösteren LED 
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3. RS232 sistem arayüzü 

4. RJ45 (Ethernet) 

 

- MC1 Card 

Opsiyonel MC1 kartı SID karının RJ45 arayüzünü F-ST tip fiber-optik kablo bağlantısına dönüştürür. Fiber-

optik kablo bağlantısının dalgaboyu 1310 nm’dir. 

 

Şekil 21 MC1 kartı 

 Şekil 21’da görülen MC1 karı üzerindeki girişler: 

1. Besleme 

2. M/L ON/LINK TST Anahtarı 

3. A/N ON/OFF Anahtarı 

2.3.2 Fonksiyon ve Özellikler 

2.3.2.1 Temel İzleme Paketi 

 Temel TRAFOGUARD ekipmanı aşağıdaki fonksiyonları içermektedir: 

Fonksiyon Açıklama 
Limit 

Değeri 
Sinyal Tipi Sinyal Kaynağı 

Sekonder Akım 
Trafonun sekonder kısmından geçen 

akımın izlenmesi 
4 Analog (0...5 A) 

Trafonun akım 
trafosu 

Sekonder 
Gerilim 

Trafonun sekonder kısmındaki 
gerilimin izlenmesi 

4 
Analog (57...110 

V AC) 
Trafonun 

gerilim trafosu 

Trafo Yağının 
Tavan Sıcaklığı 

Trafo yağının tavan sıcaklığının 
izlenmesi 

4 
Analog: 4…20 

mA, PWM veya 
Pt100 

Sıcaklık 
Sensörü 

Sargı Sıcaklığı Sargı sıcaklığı izlenmesi 4 Hesaplanan değerler 



Ek-5 

BENZER ÜRÜN İNCELEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU Rev.00 
Bu dokümanda yer alan bilgiler ENDOKS’un bilgisi ve izni olmadan alıntı yapılamaz, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. 

20 

Çevresel 
Sıcaklık 

Çevresel sıcaklığın izlenmesi 4 
Analog: 4…20 

mA, PWM veya 
Pt100 

Sıcaklık 
Sensörü 

Trafo yaşlanma 
oranı 

Trafo yaşlanma oranı izlenimi 2 Hesaplanan değerler 

Trafonun 
Görünen Gücü 

Trafonun görünen gücünün izlemini 
Not: Tek faz veya üç faz gerilim ve 

akım ölçümüne bağlı olarak, tek faz 
veya üç faz görünen güç değerini 

göstermektedir. 

2 Hesaplanan değerler 

Çalışma 
Saatleri 

Her kademe değişiminin toplam 
işletim zamanı 

- Hesaplanan değerler 

Kademe 
Değişim 

Zamanları 

Kademe değişimi zamanlarının 
kadedilmesi 

- Hesaplanan değerler 

TRAFOGUARD 
Local 

Lokal modu aktivasyonu 2 Binary Sensör 

TRAFOGUARD 
Remote 

Uzak modu aktivasyonu - Binary Sensör 

Kademe 
Değiştirici 
Motoru 

Çalışması 

Kademe değiştirici motor 
sürücüsünün izlenimi 

- Binary 
Motor 

sürücüsü birimi 

Kademe 
Pozisyonu 

Kademe pozisyonu yakalama (4...20 
mA) 

- 
Analog: 4…20 

mA 
Motor 

sürücüsü birimi 

Kademe 
Değiştirici 

Besleme Hatası 

Motor sürücü birimi/ kademe 
değiştiricisi beslemesinin izlenimi 

- Binary Bağlantı matrisi 

 

2.3.2.2 Gelişmiş İzleme Paketi 

 Gelişmiş TRAFOGUARD ekipmanı aşağıdaki fonksiyonları içermektedir: 

Fonksiyon Açıklama 
Limit 

Değeri 
Sinyal Tipi Sinyal Kaynağı 

Trafo Yağı 
Taban Sıcaklığı 

Trafo taban sıcaklığı izlenmesi 4 
Analog: 4…20 
mA, PWM or 

Pt100 
Sıcaklık sensörü 

Sargı Sıcaklığı 
1..3 

Sargı sıcaklıklarının izlenmesi 
1…3 

4 
Analog: 4…20 
mA, PWM or 

Pt100 
Sıcaklık sensörü 

Maksimum 
Sargı Sıcaklığı 

Sargı sıcaklıkarı için limit 
değerleri belirlenebilmektedir. 

2 - - 

Çevre Sıcaklığı 
2 

Çevre sıcaklığının izlenimi 4 
Analog: 4…20 
mA, PWM or 

Pt100 
Sıcaklık sensörü 

Trafo Yağ 
Seviyesi 

Trafo yağ seviyesinin izlenimi 4 
Analog: 4…20 
mA, PWM or 

Pt100 

Yağ seviyesi 
indikatörü 
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Kademe 
Değiştirici Yağ 

Seviyesi 

Kademe değiştirici yağ 
seviyesinin izlenimi 

4 
Analog: 4…20 
mA, PWM or 

Pt100 

Yağ seviyesi 
indikatörü 

Kademe 
Değiştirici Yağ 

Sıcaklığı 

Kademe değiştirici yağ sıcaklığı 
izlenimi 

4 
Analog: 4…20 
mA, PWM or 

Pt100 
MtraB 

Buchholz 
Tetiklenmesi 

Buchholz rölesi tetiklenmesi - Binary 
Buchholz rölesi ile 

yapılan sinyal 
bağlantısı 

Buchholz 
Uyarısı 

Buchholz rölesi uyarısı - Binary 
Buchholz rölesi ile 

yapılan sinyal 
bağlantısı 

 

2.3.2.3 DGA 

 DGA fonksiyonu paketi genel olarak trafo yağındaki çözünmüş gaz ve nem oranının ölçümünü 

sağlamaktadır. Bu fonksiyon paketi ile 9 DGA sinyali kaydedilebilir. DGA paketi aşağıdaki fonksiyonları 

içermektedir: 

Fonksiyon Açıklama 
Limit 

Değeri 
Sinyal Tipi 

Sinyal 
Kaynağı 

Trafo yağındaki nem değeri 

Ölçülen değer 4 
Analog: 4…20 

mA 
DGA Sensor 

Yüksek değer - Binary DGA Sensor 

En yüksek değer - Binary DGA Sensor 

Kademe değiştirici yağındaki nem 
oranı 

Ölçülen değer 4 
Analog: 4…20 

mA 
DGA Sensor 

Yüksek değer - Binary DGA Sensor 

En yüksek değer - Binary DGA Sensor 

Trafo yağındaki çözünmüş hidrojen 
oranı 

Ölçülen değer 4 
Analog: 4…20 

mA 
DGA Sensor 

Yüksek değer - Binary DGA Sensor 

En yüksek değer - Binary DGA Sensor 

Kademe değiştirici yağındaki 
çözünmüş hidrojen oranı 

Ölçülen değer 4 
Analog: 4…20 

mA 
DGA Sensor 

Yüksek değer - Binary DGA Sensor 

En yüksek değer - Binary DGA Sensor 

 

2.3.2.4 Serbest Girişler 

 Serbest girişler paketi ekstra giriş ve çıkışlar sağlamaktadır. Bu giriş ve çıkışları TRAFOGURAD’ın 

sağlamadığı bazı verileri almak için kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kartlar ve bu kartlara ait giriş ve çıkışlar 

seçilebilmektedir: 

- AD8 kartı: 8 analog giriş (4..20 mA) 

- TEM kartı: 2 analog giriş (Pt100) ve 9 dijital giriş (PWN) 

- UC kartı: 10 binary giriş ve 10 binary çıkış 
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2.3.2.5 Kademe Değiştirici İzlenimi 

 Kademe değiştirici izleme paketi ile trafo kademe değiştiricisinin çeşitli parametrik değerleri 

izlenilebilmektedir. OILTAP tipi kademe değiştiricisi için sistem aşağıdaki olaylar için hesaplamalar 

gerçekleştirebilmektedir: 

- Kontak hareketleri (SKA) 

- Kontak direnci (WKA) 

- Yağ isi 

2.3.2.6 Soğutma Sistemi Kontrolü 

 Soğutma sistemi kontrolü paketi ile 6 farklı soğutma sistemi kontrol edilebilmektedir. Ayrıca her bir 

soğutma sisteminin giriş ve çıkış sıcaklıkları izlenebilmektedir. Böylece sistem aşağıdaki sıcaklık 

değerlerinden yola çıkarak soğutma sistemini kontrol etmektedir: 

- Yağ tavan sıcaklığı 

- Sargı sıcaklığı (IEC 60076-7) 

 

ΘSargı Sıcaklığı  t zamanındaki sargı sıcaklığı 

ΘYağ Tavan Sıcaklığı  Mevcut yağ tavan sıcaklığı 

H   Sargı sıcaklığı faktörü 

gr   Nominal akım değerinde ortalama sargı ve yağ tavan sıcaklığı gradient değeri  

K   Yüklenme faktörü (mevcut akım/nominal akım) 

y   Sargı kuvveti 

t   Zaman 

τ   Trafo yağının zaman sabiti 

 Eğer sıcaklık değerleri belirlenen sınırların üzerine çıkarsa soğutma sistemi otomatikman aktif 

edilmektedir. Soğutma sistemi kontrol paketi aşağıdaki fonksiyonları içermektedir: 

Fonksiyon Açıklama 
Limit 

Değeri 
Sinyal Tipi Sinyal Kaynağı 

Yağ tavan sıcaklığı 
Trafo tavan sıcaklığının 

izlenmesi 
4 

Analog: 4…20 mA, 
PWM veya Pt100 

Sıcaklık 
sensörü 

Sargı sıcaklığı hesabı 
Sargı sıcaklığının izlenmesi 

1…3 
4 Hesaplanmış değer 

Giriş sıcaklığı 
Soğutma sisteminin giriş 

sıcaklığının izlenmesi 
4 

Analog: 4…20 mA, 
PWM veya Pt100 

Sıcaklık 
sensörü 

Çıkış sıcaklığı 
Soğutma sisteminin çıkış 

sıcaklığının izlenmesi 
4 

Analog: 4…20 mA, 
PWM veya Pt100 

Sıcaklık 
sensörü 

Soğutma sistemi giriş ve 
çıkış arasındaki sıcaklık 

farkı 

Soğutma sistemi giriş ve çıkış 
arasındaki sıcaklık farkı 

izlenmesi 
2 Hesaplanmış değer 

Soğutma sisteminin 
toplam çalışma saati 

Soğutma sisteminin toplam 
çalışma saati gösterimi 

- Hesaplanmış değer 
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Soğutma sistemi çalışma 
sayısı 

Soğutma sistemi çalışma 
sayısı gösterimi 

- Hesaplanmış değer 

Soğutma sistemi 1…6 aktif 
Soğutma sistemi çalışma 

durumu 
- Binary 

Soğutma 
sistemi 

Soğutma sistemi 1…6 
hatası 

Soğutma sistemi çalışma 
durumu 

- Binary 
Soğutma 
sistemi 

 

2.3.2.7 Gerilim Regülasyonu 

 Gerilim regülasyonu paketi trafonun gerilim değerinin otomatik olarak ayarlanmasını sağlar. Bunu 

trafo çıkış gerilimi ile nominal gerilim arasındaki farkı belirleyerek yapar. Eğer çıkış gerilimi ile nominal 

gerilim arasındaki oran belli bir sınır değerini aşmış ise trafo kademe değiştiricisine gönderilen bir sinyal ile 

çıkış gerilimi nominal değer çekilir. 

2.3.2.8 Motor Akım İndeksi 

 Motor akım indeksi fonklsiyonu paketi ile TRAFOGUARD motor akım indeksini IEEE PC57.143 

standartlarına göre belirler ve izler. Bu paket aşağıdaki fonksiyonları içermektedir: 

Fonksiyon Açıklama 
Limit 

Değeri 
Sinyal Tipi Sinyal Kaynağı 

Motor akımı Motor akımı 4 
Analog 0…5 

A 
Motor sürücü 

birimi 

Motor akım indeksi 
IEEE PC57.143 standartına 
göre motor akım indeksi 

2 Hesaplanmış değer 

Motor akım ortalaması 
Kademe değişimi sırasında 

hesaplanmış ortalama 
motor akım değeri 

2 Hesaplanmış değer 

 

2.4 SEL-2414 Trafo İzleme Sistemi 

 SEL-2414 Trafo İzleme Sistemi izleme, kontrol ve haberleşme yeteneklerinin beraber bulunduğu 

komple bir sistemdir. Sahip olduğu temel özellikler: 

- Sıcaklık izleme ve ölçüm yetenekleri, trafoları yaptığı sıcaklık izleme takibiyle aşırı ısınma kaynaklı 

problemleri yaşamamasını sağlar. Sistem yağ taban ve tavan sıcaklığı, sargı sıcaklığı gibi 10 farklı 

RTD veya termocouple kaydı gerçekleştir. 

- Yüksek güvenilirlik, dayanıklı tasarım ve uygun fiyat, SEL-2414 fiziksel ve elektriksel sert şartlara 

uyumludur. SEL-2414 titreşim, elektriksel dengesizlik, hızlı gerilim/akım geçişleri, sert çevresel 

şartlar(-40oC ile +85oC arası çalışma imkanı) gibi durumlar için gerekli standartları sağlamaktadır. 

- Trafo durumu, alarm ve daha fazlası için esnek giriş ve çıkışlar, yağ seviyesi ve basınç gibi değerler 

için dijital girişler, yağ tavan değeri ve sargı sıcaklığı gibi değerler için RTD ve termocouple girişleri, 

kontrol ve alarmlar için dijital çıkışlar, analog giriş ve çıkışlar, AC akım ve gerilim girişlerine sahiptir. 

Bu özellikleri ile yeni veya bakım yapılmış trafolar ile kolay uyum sağlamaktadır.  

- İleri derecede varlık izleme, trafo sıcaklık ve arıza öncesi izleme ile trafo merkezindeki kritik 

varlıkların izlenmesi gerçekleştirilebilir. Trafo hakkında yağ tavan sıcaklığı, sargı sıcaklığı, yaşlanma 

hızı ve ömründen ne kadar yediği bilgisi hakkında saatlik ve günlük bilgi sağlar.  

- Raporlama ve kayıt, yaklaşık 512 Sequential Events Recorder ile dijital giriş geçişlerini, 

milisaniyelere varan doğrulukla saklayabilmektedir. SER raporlarını analog trendlere, osiloskopik 

olay raporlarına, testlere, olay sonrası tanımlama ile birlikte analiz eder ve bu bilgiyi haberleşme 

işlemcisi ile veya sistem analizi bilgisayarı ile gönderebilir. 
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- Haberleşme ve birleştirme, SCADA ile kolay uyum sağlayabilen esnek haberleşme seçeneklerine 

sahiptir. Ethernet, Modbus TCP, DNP3, LAN/WAN, IEC 61850, Modbus Serial, EIA-232, EIA-485, 

Telnet, ve Dosya Transfer protokolleri SEL-2414 donanımında mevcuttur. 

- AC ölçüm yetenekleri, SEL-2414 yaygın ölçüm ve izleme yeteneklerine sahiptir. Gerilim, akım, güç, 

enerji, güç faktörü, frekans; talep ölçümü ve minimum veya maksimum ölçüm değerleri.  

- Kolay uygulama araçları, HMI ön paneli ayar erişimini, ölçülen ve hesaplanan değerlerin 

izlenmesini sağlar. ACSELERATOR QuickSet® SEL-5030 yazılımı ile uyumludur. 

 

Şekil 22 SEL-2414'in fonksiyonel diyagramı 

 SEL-2414’ün sahip olduğu giriş ve çıkışları gösteren şema aşağıdaki gibidir: 
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Şekil 23 SEL-2414 üzerindeki giriş ve çıkışlar 

 SEL-2414 yaklaşık olarak 1 saniyede 64 çevrim için 32 örnekleme/çevrim alarak analog ve dijital 

dalga formu ölçümü yapabilmektedir. Bu ölçümler SEL-5601 Analitik Asistan programı ile veya Microsoft 

Excel ile çizdirilebilmektedir. Olay raporu kayıtları elektriksel besleme gittiğinde bile ulaşılabilmesi amacıyla 

kalıcı hafızada saklanmaktadır. Ayrıca çevresel sıcaklık, yağ tavan sıcaklığı, sargı sıcaklığı ve diğer analog 

bilgiler de kaydedilmektedir. SEL-2414’ün standart özelliği olarak IEEE C57.91-1995 trafo termal 

modellemesi bulunmaktadır. SEL-2414 bu özelliğini trafo izleme ve koruma kabiliyeti olarak kullanmaktadır. 

Çalışma sıcaklık hesaplamaları yüklenme miktarı, soğutma sistemi ve sıcaklık sensörlerinden gelen bilgiler 

ile elde edilmektedir. Sıcaklık bilgisi ya cihazda bulunan RTD/termocouple kartı ile veya ekstra olarak SEL-

2600A RTD Modülü üzerinden alınır. Termal modelleme kullanılarak aşağıdaki değerlerin belirlenen limitleri 

geçmesi halinde sistemin alarm vermesi veya gerekli aksiyonların alınması sağlanır: 

- Yağ tavan sıcaklığı 

- Sargı sıcaklığı 

- Yalıtım malzemesi dezenformasyon hızı (FAA) 

- Günlük trafo ömür kaybı 

- Toplam trafo ömür kaybı 

Geçmişe yönelik sıcaklık olay raporu son 24 saat için saatlik, son 30 gün için günlük olarak kaydedilmektedir. 

 Arıza sistemi ile SEL-2414, arıza akımının değeri, süresi ve oluş zamanı hakkında bilgi toplamaktadır. 

Bu sayede arıza akımı kaynaklı oluşabilecek trafo arızalarının önüne geçilebilmektedir.  
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Şekil 24 Ön Panel Görünümü ve Kontrolleri 

 SEL-2414 ileri derecede ölçüm yeteneğine sahiptir. Temel, maksimum, minimum ve talep ölçümünü 

her bir faz gerilim ve akım değeri için gerçekleştirmektedir; ayıca frekans ve enerji ölçümü de 

yapabilmektedir. 
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Tablo 3 Ölçüm Tablosu 

Temel IA, IB, IC, VA, VB, VC 

Enerji Real, Reactive, Apparent (In and Out) 

Maksimum ve minimum 
Frequency, Voltages (VA, VB, VC), 
Currents (IA, IB, IC, 3I2), Apparent, 

Reactive, and Real Power 

Talep ve Maks. Talep IA, IB, IC, IG, 3I2 

Analog Giriş AIx01–AIx08 

Matematik Değişken MV01–MV32 

Uzaktan Analog RA001–RA128 

Analog Sinyal Profilleme  

Sıcaklık  

Maksimum ve Minimum 
Sıcaklık 

  

  

 Aşağıda bulunan tablodaki seçenekler SEL-2414 ile sağlanabilmektedir: 

Tablo 4 Ekstra Seçenekler 

Digital I/O 
8 DI (PN 9760), 8 DO (PN9761), 4 DI/4 DO (PN 

9764), 4 DI/3 DO with 2 Form C and 1 Form B (PN 
9773) 

Analog I/O  8 AI (PN9762), 4 AI/4 AO (PN 9763) 

Temperatures  10 RTDs (PN 9772) 

CTs and PTs  
3 ACI/3 AVI (PN 9771), 4CT (PN 9770), 3 AVI (PN 

9769) 

Port 1  
Single/Dual 10/100BASE-T copper (RJ45 connector) 

Single/Dual 100BASE FX (LC connector) 

Port 2  
Fiber-Optic Port (62.5 mm core fiber, ST connectors, 

SEL-2812 compatible) 

Port 4  EIA-232 or EIA-485 (PN 9751) 

Protocols  
Serial: DNP3; Ethernet: Modbus TCP, DNP3 

LAN/WAN, FTP, Telnet, IEC 61850 

Mounting  
Surface Mounting kit for in-cabinet installation (PN 

915900204) 

Environment  
Conformal coating for chemically harsh and high-

moisture environments 

 

 SEL-2414 dört farklı seri port ile kullanılmaktadır: Ön panelde bulunan EIA-232 portu, kenarlarda 

bulunan EIA-232 veya EIA 485 portu, fiber optik port, ekstra olarak eklenebilen EIA-232 veya EIA-485 portu. 

Bu portlar vasıtası ile bilgisayarlar, modemler, protokol çeviriciler, yazıcılar, SEL Haberleşme Aparatı, SCADA, 

seri port ve RTU ile lokal veya uzaktan iletişim sağlar. SEL-2414’ün sağladığı haberleşme protokolleri: 

- Modbus RTU 

- SEL ASCII 

- SEL Sıkıştırılmış ASCII 

- SER 



Ek-5 

BENZER ÜRÜN İNCELEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU Rev.00 
Bu dokümanda yer alan bilgiler ENDOKS’un bilgisi ve izni olmadan alıntı yapılamaz, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. 

28 

- SEL Hızlı Mesaj 

- SEL Yansımalı Bitler’dir 

 

Şekil 25 Ethernet Haberleşme Mimarisi 

 

Şekil 26 EIA-485 Haberleşme Mimarisi 
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Şekil 27 EIA-232 veya Fiber Optik Haberleşme Mimarisi 

2.5 QUALITROL 509ITM Akıllı Trafo İzleme Sistemi 

 QUALITROL 509ITM ileri seviye trafo durumu izleme için gereken tüm parametreleri büyük 

doğruluk oranı ile görüntüleyen ve kontrol eden bir sistemdir. Varlık yönetimini optimize etmek adına veri 

kaydı, olay kaydı ve dinamik yüklenme analiz gerçekleştirmektedir. Bu sistemin özellikleri şu başlıklarda 

incelenebilir: 

 Varlık koruma ve kullanımını geliştirmek 

o Geleneksel izleme ve koruma sistemlerinin yerine, elektronik izleme ve koruma sistemleri 

güvenliği ve sistem için kritik olan bilgilerin aktarımı için idealdir. 

o Sargı sıcaklıklarının direkt ölçülmesi gibi bazı özellikler geliştirilmiş bir şekilde tek cihaz 

içindedir. 

 TransLife ile trafonun sağlık durumu hakkında anında bilgi sahibi olmak 

o Trafo çalışma durumu için kritik olan değerlerin efektif olarak yönetildiği bir dashboard’ı 

TransLife sunmaktadır. 

o Trafonun kalan ömrü, anlık ömür kaybı ve ne kadarlık bir ömür kaybı yaşadığını hesaplar. 

o Kritik tahmin özelliği ile mevcut durum değerlerine bakılarak kritik sıcaklık değerine 

ulaşması için kalan zamanın tahmin edilmesini gerçekleştirir. 

o Sıcaklık Profilcisi özelliği trafo sıcaklığı için geçmişe yönelik değerlerin depolanmasını 

sağlar. 

 Yüklenme ve ekipman yaşı optimizasyonu 

o Yüksek doğrulukla sargılardan direkt alınan veya ileri derece hesaplar ile elde edilen sargı 

sıcaklıkları daha az ölçüm hatası ve aşırı yüklü durumlarda güvenli çalışma imkanı sağlar. 
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o Soğutma sistemi kontrolü ile soğutma sisteminin daha efektif kullanımını sağlar. 

o Durum öncesi soğutma sistemi sayesinde trafo sıcaklığının belli bir değere ulaşmadan, 

trafo yükselmesinin set değeri aşıldığı anda soğutma sistemi çalıştırılarak aşırı ısınma 

kaynaklı trafo arızalarının önüne geçilmektedir. 

o Adaptif setback çevre koşullarının kaydını tutarak, sıcaklık trendlerine göre alarm değerleri 

oluşturulması ile soğutma sistemi etkinliğini artırmaktadır. 

o Düşük sıcaklık kilitleme sistemi, düşük sıcaklık değerlerinde yağ pompalanmasını 

sağlayarak statik elektrifikasyon ve ark sağlar. 

o Mevsimsel setback yılın belli dönemleri baz alınarak çeşitli soğutma şemaları oluşturur. 

o Kademe değiştirici izleme ile en uygun kademe ayarını belirleme ve kademe ayarı geçmişini 

kaydetme imkanı sağlar.  

 Basitleştirilmiş durum temelli analiz yöntemi ile durum bazlı bakım sağlama 

o Trafodan alınan kritik ölçümler kullanılarak “drillig down” yöntemi ile trafonun temel 

problemleri belirlenebilmektedir. 

o Röle kontrol kontakları ve “go/no-go” alarmları ekonomik, tek başına kullanabilen ve 

otomatik olarak trafonun durumu hakkında uzaktan değerlendirme imkanı sağlayan 

ekipmanlardır. 

 Esneklik 

o Esnek modüler girişler daha sonra ekstra girişler ile geliştirilebilecek şekilde trafonun tüm 

parametrelerinin tek bir cihazda izlenebilmesini sağlar.  

o Yeni matris röleleri, alarm bazlı ayar noktalarına set edilebilir. Trafo sorunları daha iyi bir 

şekilde tanımlar ve yanlış tetiklenmeleri azaltır. 

o Dört standar 0-1mA veya 4-20 mA çıkışlar SCADA sistemine bilgi sağlar. 

o Ethernet, RS-232,RS-485 veya fiber optik üzerinden günümüzün haberleşme sistemine 

bağlantıyı dijital protokoller kullanarak sağlar. 
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Şekil 28 QUALITROL 509ITM Uygulaması 

2.5.1 QUALITROL 509-100 Akıllı Trafo İzleme 

 Yağ sıcaklığı, sargı sıcaklığı, mevcut yüklenme, 

yağ seviyesi ve mekanik alarm gibi birçok standart 

parametrelerin izlenmesini gerçekleştirir. 
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2.5.2 QUALITROL 509-200 Soğutma Sistemi İzleme 

 Yağ sıcaklığı, sargı sıcaklığı, mevcut yüklenme, 

yağ seviyesi ve mekanik alarm gibi birçok standart 

parametrelerin izlenmesini gerçekleştirir. 

 Soğutma sisteminin otomatik olarak minimum, 

maksimum ve ortalama çalışma durum ayar noktası 

belirleyebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 QUALITROL 509-300 Kademe Değiştirici Durum İzleme 

 Yağ sıcaklığı, sargı sıcaklığı, mevcut 

yüklenme, yağ seviyesi ve mekanik alarm gibi 

birçok standart parametrelerin izlenmesini 

gerçekleştirir. 

 Fark sıcaklığı, kademe pozisyonu, 

mekanizma, motor performansı, en uygun 

kademe ayarı belirlemesi, kademe ayarı geçmişe 

yönelik bilgisinin izlenmesini gerçekleştirir. 

 Kontak yüklenmeleri için alarm, zaman 

içinde gerçekleşen aşırı kademe değişimi, yanlış 

kademe değişimi, yanlış motor hareketleri, 

motor ve mekanizma problemleri, kademe 

kontaklarının durumunun izlenmesini 

gerçekleştirir. 

 

 

 

 



Ek-5 

BENZER ÜRÜN İNCELEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU Rev.00 
Bu dokümanda yer alan bilgiler ENDOKS’un bilgisi ve izni olmadan alıntı yapılamaz, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. 

33 

2.5.4 QUALITROL 509 DW Direkt Sargı İzlenmesi 

 Yağ sıcaklığı, sargı sıcaklığı, mevcut 

yüklenme, yağ seviyesi ve mekanik alarm 

gibi birçok standart parametrelerin 

izlenmesini gerçekleştirir. 

 Gerçek zamanlı sargı sıcaklığı ölçüm ve 

hesaplamalarının karşılaştırılmasını 

gerçekleştirir. 

 Soğutma sisteminin etkisini doğruluk 

oranı daha fazla olan sargı sıcaklığı ölçümü 

ile birlikte artırabilmektedir. 

 Soğutma sistemi izleme ve kademe 

değiştirici izleme serileri ile birlikte 

kullanılabilmektedir. 

Tablo 5 Teknik Özellikler 

Besleme 
Tip 

Universal; 90 to 264 watts VAC; 47-63 Hz, 40-290 
VDC 

Tüketim <35 Watts 

Giriş Modülü Parametresi 

Giriş Sayısı 8 girişe kadar çıkabilmektedir 

Doğruluk ± 0.5% full scale 

RTD 
10 ohm bakır & 100 ohm platinyum 

(-)40°F ile 248°F arası (-40°C to 120°C) 

Sargı Sıcaklığı, Akım 
Trafosu 

0 ile 5,10,200 amperlik; pans sensör kullanılır 

AC Gerilim 0 ile 140 ve 0 ile 360 VAC aralığında 

Potansiyometre 5K ile 15K arası ölçüm yapabilir 

Otomatik 
Anahtarlama 

Kontağı 

İzole edilmiştir; 120 ile 250 V AC veya DC 
değerleri algılar 

Kademe Durumu 
40 ile 1K arasındaki resistör köprülerini belirler 
(32 resistöre kadar) 

Çıkış Röleleri 
Röle Sayısı 

8 programlanabilir, 1 sistem durumu, 1 ısıtma 
kontrolü için röle 

Tip C Tipi, 120/240VAC'de 10 A, 30 VDC'de 10 A 

Çıkış Akım Döngüsü 

Döngü Sayısı 4 manyetik-izole akım döngüsü 

Tipi 
Kullanıcı ayarlamalı; 0-1 mA ve 4-20 mA lik 
seçimler 

Haberleşme 

RS232 Port 
Ön panelde bulunan "set-up" haberleşmeyi 
sağlayan 1 port 

RS485 Port 1 port, 4 kanallı optik izole dijital protokoller 

Fiber Optic port 
ST bağlantı, 820 nm dalgaboyu, 1500m max 
uzaklık 

USB Ports 
1 tip B lokal kurulumlar için, 1 tip A data yükleme 
ve ayar yükleme için 
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Protocols 
DNP 3.0 seviye 1, Modbus RTU, ASCII, IEC 61850, 
IEC 60870 

Kullanıcı Arayüzü 
Kontrol Ön paneldeki 8 aşağı tuşu 

Görünüm 2 x 16 karakterlik LCD ekran 

Çevresel 

Çalışma Sıcaklığı (-)40°F ile 161.6°F (-40°C ile + 72°C) 

Depolama Sıcaklığı (-)58°F to 185°F (-50°C to + 85°C) 

Nem %5 ile %90 (yoğunlaşmasız) 

Titreşim 60/120 Hz @ .004 inc ayırma; 1G'de 10/150 Hz 

Sağladığı Standartlar 

Dielektrik Güç 2500 VAC 

Direnme Yeteneği IEEE C37.90.1 

Durumsal/Işınsal 
Emilim 

IEC 61000-6-1 

Durumsal/Işınsal RFI IEC 61000-6-2 

Güvenlik IEC 61010-1 

CE onayı Evet 

Data Depolama 

Nokta Sayısı 20 parametreye kadar depolama 

Depolama Oranı 1 dakika ile 24 saat arası seçilebilir. 

Hafıza Kapasitesi 
19 ay boyunca 8 parametreyi bir saatlik 
depolamasını gerçekleştirir. Paylaşımlı 32MB 
flash bellek 

Olay Kaydı 

Nokta Sayısı 8 olaya kadar depolama 

Kayıt Tipleri 
2 kayıt tipi: zaman ve gün veya tam sistem durum 
resmi 

Hafıza Kapasitesi 
62500 zman ve gün olay kaydı. Paylaşımlı 32MB 
flash bellek 

 

2.6 KONČAR TMS Trafo İzleme Sistemi 

 Elektrik dağıtım şebekelerinde trafolar en önemli ve kritik bileşenlerden biridir. Trafoları gerçek 

zamanlı bir izleme sistemi ile değerlerinin takip edilmesi, durum kontrolünün yapılması, bakımlarının daha 

efektif yapılması ve karar vericilere gerekli bilginin sağlanması yapılabilmektedir. 

2.6.1 Sistemin Artıları 

 Trafonun yakın zamanda oluşabilecek arızalarının önceden fark edilmesi 

 Durum bazlı bakım yapılması 

 Arıza ekiplerinin güvenliğinin ve çevre korumanın iyileştirilmesi 

 Arıza kaynağının belirlenmesi veya durum nedeni analizi için gerekli bilginin sağlanması 

 Trafo çalışma performansının optimize edilmesi ve varlık yönetiminin iyileştirilmesi 

 Elektrik dağıtım sistemini “akıllı şebekeler” mantığına hazırlanması 

2.6.2 Sistemin Özellikleri 

 Tüm trafo marka ve modelleri için kapsamlı ve eş zamanlı izleme sistemi 

 Modüler ve geliştirilebilir yapı 

 Çeşitli IED haberleşme protokolleri ve sensörler ile trafonun kritik parçalarını izlenmesi ve tanı 

koyulmasının sağlanması 

 Trafo durum değerlendirme için gömülü modeller 
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 Gelişmiş trend analiz eklentisi 

 IEC ve IEEE standartlarında gaz analiz ve yorumlama metodları 

 Kullanıcı tanımlı alarm sınırları 

 Uzun zaman arşivlenebilen data ve olay kaydı 

 Çeşitli uzaktan erişim seçenekleri 

 

Şekil 29 Trafonun İzlenilen Özellikleri 

2.6.3 İzleme Fonksiyonları 

 Bushing 

o Çalışma gerilimi 

o Gerilim Yükselmeleri 

o Bushing kapasitansı değişimi 

o Tan delta/güç faktörü 

o Yüklenme akımı (tek veya üç faz) 

 Aktif Bölüm 

o Güç (görünür, aktif, reaktif) 

o Kayıp 

o Yağ sıcaklığı 

o Çevre sıcaklığı 

o Sargı sıcaklığı (hesaplamalar veya fiber optik ölçümler) 

o Yağda çözünmüş gaz miktarı (tek veya çoklu gaz sensörü) 

o Yağdaki ve slika jeldeki nem oranı 

o Yaşlanma ve kalan ömür hesabı 

 Kısmi Boşalma 

o Elektriksel, akustik ve UHF metodları ile 
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 Kademe Değiştiricisi 

o Kademe pozisyonu 

o Anahtarlama sayısı 

o Anahtarlama zamanı 

o Kademe değiştirici güç tüketimi 

o Kademe değiştirici yağ sıcaklığı 

 Soğutma Sistemi 

o Soğutma sistemi girişi ve çıkışındaki yağ sıcaklığı 

o Soğutma verimliliği 

o Pompa ve fanların çalışma saati 

o Buchholz rölesindeki gaz miktarı 

o Yağ seviyesi 

o Akıllı soğutma kontrolü 

o Yardımcı ekipman durumu ve alarmı 

 Araçlar 

o Trend analizi 

o Alarm ve durum kaydı 

o Yüklenme tahmini 

o Microsoft Excel ve text şeklinde bilgi aktarımı 

o Otomatik üretim raporu 

Tablo 6 İzleme Sistemi Özellikleri 

Mimari 
Trafoya bağlı gerçek zamanlı kontrolcü ile birlikte 

bilgi alım birimi ve Bilgisayar kurulu 
kontrol/haberleşme odası 

Giriş ve Çıkışlar 

DC analog girişler: 4-20 mA; 0-10 V DC 
AC analog girişler (CT): 0-1/5 A 

RTD girişler: Pt-100 
Difital girişler: Kuru kontaklar 

Analog çıkışlar: 4-20 mA 
Dijital çıkışlar: potansiyel boş kontaklar (SPDT 

röleleri) 
Miktar: Gereksinimler kadar 

Bütün kanallar aşırı gerilim ve aşırı akım 
korumasına sahiptir. 

Data Depolama 

Uzun zamanlı bilgi, alarm ve olay depolama için 
SQL database kullanımı 

Olay kaynaklı bilgi edinme sonuçları kısıtlanmış 
database boyutlarında 

Data Görselleştirme 
Web tarayıcısı veya yerel veya uzaktan ulaşım için 

müşteri uygulaması 

Haberleşme 
Fiziksel katman: RS-232, Ethernet 10/100, Fiber 

Optik 

Desteklenen Protokoller IEC 61850; IEC 60870-5-101 ve 104; Modbus; OPC 

Besleme 
Evrensel ayarlanabilir besleme 

Gerilim: 85 VAC - 264 VAC, tek faz frekansı: 45-65 
Hz 
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Kabinet 
Materyal: Boyanmış paslanmaz çelik 

Standart: IP54 (standart), IP66 (isteğe bağlı) 

Çalışma sıcaklığı (-)40 ile +60°C arası 

Uyduğu Standartlar 

EMC Directifi 2004/108/EC ve standartları: 
EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-4:2007; EN 

61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008 
LVD Direktifi 2006/95/EC ve standartları: 

EN 60950-1:2006+A11:2009 

 

2.7 MS 3000 Eş Zamanlı Durum İzleme Sistemi 

 MS 3000 kullanıcılarına yüksek derecede esneklik ve güvenilirlik sağlar. MS 3000 her türli marka ve 

modeldeki trafolar için maksimum keskin ölçüm doğruluğu ve maksimum destek sağlar. Bunu sağlarken 

kullanıcı dostu işletim imkanından ödün vermez. MS 3000 tek cihaz üstünde aşağıdaki çözümleri 

sağlamaktadır: 

- Hızlı ve güvenilir veri toplama 

- Kalan ömür hesabı ve işletme yönetimi 

- Veri analizi ve durum tanısı 

- Kaliteli ve birçok dil seçeneğine sahip arayüz 

- Diğer sistemler için kullanılabilir bilgi birikimi sağlama 

 MS 3000 yeni IEC 61850 standartlarını kullanarak diğer güç otomasyon sistemleri ile ektik 

haberleşme imkanı sağlar. Bu sayede konfigürasyon giderlerini azaltmayı ve kendi işletilebilen esnek ve 

güvenilir bir bilgi akışı düzenini sağlar. 

 

Şekil 30 MS 3000 İşletim Mimarisi 
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 MS 3000’ın interaktif ve sağlam tasarlanmış arayüzü kullanıcı dostu kolay kullanım imkanı 

sağlamaktadır. 

 MS 3000 IED’ın web serverı Ethernet, LAN veya modem bağlantısı ile ulaşılabilen ve çeşitli dillerde 

görüntülenebilen web sayfasına sahiptir. Yazılım kullanıcı dostu bir görünüme sahiptir. Bu yazılım ile 

geçmişe yönelik trafo bilgileri sayısız çeşitte grafik ve zoom seçenekleri ile eş zamanlı olarak 

gözlenebilmektedir. Hızlı bağlantılar sayesinde trafo bakımı veya onarımı için gerekli müdahalelerin alınması 

sağlanabilmektedir. 

 Yazılım üzerinde trafonun çeşitli çevresel veya yüklenme koşullarındaki davranışlarını gözlemlemek 

adına bir simülasyon modülü bulunmaktadır. Bu simülatör yaklaşan olağan dışı durumlar için veya saha 

elemanlarının eğitimi için kullanılabilmektedir. 

 Yağ içinde çözünmüş olan gaz analizi için MSS,Doernenburg, Rogers, geliştirilmiş Rogers, IEC60599, 

Duval veya KeyGAS metodlarına göre bir analiz yapılabilmektedir. IEEE C57.104-1991’e göre yapılan risk 

belirleme analizi gerçekleştirilebilmektedir.  

 MS 3000 Standart donanımının ölçtüğü veya analiz ettiği değerler: 

 Aktif Bölüm 

o Görünen güç ve güç faktörü 

o Yağ sıcaklığı 

o Sargı sıcaklığı 

o Yağda çözünmüş gaz sıcaklığı 

o Yağdaki nem miktarı 

o Slika jel’deki nem miktarı 

o Köpürme sıcaklığı ve güvenli aralık 

o Yaşlanma oranı ve kalan ömür hesabı 

o Gerilim çökmesi 

o Gerçek kayıp 

o Aşırı yüklenme kapasitesi 

 Bağlantılar 

o Çalışma gerilimi 

o Gerilim yükselmeleri 

o Kapasitans değişimi, online kapasitans 

o Kapasitif yerdeğişim akımı 

o Sekonder akım 

o Kısa devre akımları 

 Kademe değiştirici 

o Kademe değiştirici pozisyonu 

o Anahtarlama sayısı 

o Motor sürücüsünün güç tüketimi 

o Varlık mekaniksel kalitesi 

o Kademe değiştirici yağ sıcaklığı 

 Soğutma sistemi 

o Fan ve pompaların çalışma durumları 

o Fan ve pompaların çalışma zamanları 

o Soğutma verimi 

o Çevresel sıcaklık 
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Tablo 7 Ana Karakteristikler 

Koruma Sınıfı IP 54 

Çalışma Sıcaklığı (-)40C ile 55C arası 

Besleme Gücü Geniş aralıkta 

Sinyalizasyon Trafo durum gösterimi 

Bilgi gösterimi 
Web sunucusunda IED 

izlenimi 

İzleme Modülü Hareket eden parçaları hariç 

Örnekleme 
aralığı 

20 ms 

Data Çözünürliği 1 ms 

Data Depolama 
Kendinden sıkıştırmalı bilgi 

depolama 

Protokol 
IEC 60870-5-

101/104/Modbus/DNP 3/IEC 
61850 

Mimari 
Esnek- Faklı topolojiler 

barındırma 

 

 Ekstra özellikler ve ölçümler: 

- Fiber optik sargı sıcaklığı ölçümleri 

- Kısmi boşalma 

- Bushing güç faktörü 

- Trafo güç faktörü 

- Trafo verimliliği 

- Yağ taban sıcaklığı 

- Modül sıcaklığı izleme 

- Kademe değşiştirici yağındaki nem oranı 

- Buchholz rölesindeki çözünmüş gaz oranı 

- Yağ basıncı 

- Yağ seviyesi 

- Yağ tankındaki nem oranı 

- Hava basıncı 

- Soğutma gücü 

- Soğutma sistemin giriş ve çıkışlarındaki sıcaklıklar 

- AVR 

- Soğutma sisteminin kontrolü 

- Dijital durum bilgisi 

 Sağladığı standartlar ve uyumluluk sağlatığı tip testleri 

- DIN/EN 55011, 

- EN/IEC61000, 

- EN/IEC 60068, 

- EN/IEC 61010, 

- Elektromanyetik dayanıklılık testi, 

- Sıcaklık ve ortam testi 

- KEMA IEC 61850 Seltifikası 


