
 
A GE-vel való együttműködés óta a CO2-
koncentráció csökkent, és ami a 
legfontosabb: a CO2/CO arány 
stabilizálódott. A GE és az AREA továbbra is 
együtt dolgoznak  az optimális „teljesítmény 
csökkentési algoritmus” meghatározásához 
szükséges paraméterek használatán. 

 

 

A több lépcsőben épített szélerőmű kapacitása  (23,5MW) 
meghaladta az erőmű transzformátorának névleges teljesítményét 
(20MVA), az üzemeltető részleges „teljesítmény csökkentési 
algoritmus” üzemmód alkalmazásával kívánja megoldani a helyzetet.  
A transzformátorra egy GE Kelman Transfix online DGA elemzőt 
telepítettek, mely folyamatosan figyelemmel kíséri a transzformátor 
állapotát, és csökkenti a transzformátor meghibásodásának 
kockázatát. 
 
A CO2/CO gázarány megfelelő értelmezése, mint a transzformátor 
állapotának korai mutatója, és a Kelman Transfix multi-gáz DGA 
elemzőjének online adatai felfedték a helytelen „teljesítmény 
csökkentő algoritmus” problémát, és lehetővé tették az üzemeltető 
számára a megfelelő korrekciót,  és ezáltal a transzformátor 
meghibásodásának, valamint az ebből adódó pénzügyi 
vesztességek elkerülését. 
 

Cikk letöltés 

https://www.econovis.hu/downloads/katalogusok/AREA_DGA_HUN.pdf 

 
A nagyfeszültségű berendezések vizsgálatát és diagnosztikáját átfogó területünk elsősorban a 
nagyteljesítményű transzformátorok, valamint a kapcsoló berendezések és megszakítók célcsoportjával 
foglalkozik.  A transzformátorok főleg a magas beruházási költségük, a kapcsoló berendezések pedig az 
energiaellátó rendszer - hibák esetén is szükséges - biztonságos üzemeltetése miatt kerültek fókuszban.  
Az Econovis Kft - a GE Grid Solutions magyarországi partnereként -  sokféle megoldást kínál, az egyszerű  
feladatokra alkalmas készülékektől a komplett rendszerekig. 
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Új generációs online oldott gáz diagnosztika 
AMPLE ANALYSIS AND DIAGNOSTIC 

•  5 év garancia 

•  GE foto-akusztikus (PAS) technológiájának 4. 
generációja, mely jobb pontosságot biztosít alacsonyabb 
észlelési határértékek mellett. 

• Több mint 15 éves PAS tapasztalat, és több mint 13000 
telepített egység. 

• Nincs hordozó- vagy kalibrálógáz igény. 

• 9 hibagáz (H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, CO, CO2, O2, 
N2), valamint nedvesség (H2O) mérése terepen, 
laboratóriumi minőségben. 

• Komplett DGA diagnosztika akár óránkénti 
gyakorisággal, és új “Rapid Mode” elemzés a kritikus 
hibagázokhoz kb. 30 perc alatt. 

      Kelman DGA900 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Termékismertető letöltés 

https://www.econovis.hu/downloads/katalogusok/DGA900_HU.pdf 

Sikeres online DGA elemzés -  szélerőmű park transzformátor  


