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Transzformátor on-line monitoring
 
SAMPLE ANALYSIS AND DIAGNOSTIC

• telepítéshez elegendő egyetlen transzformátor

• használható ásványi és észter alapú 
is 

• nincsenek mozgó alkatrészek, alacsony karbantartás 
igény 

• integrált kijelző és billentyűzet, egyszerű 
adatmegjelenítés  

• lehetőség külső érzékelők csatlakoztatására: 
olajhőmérséklet, terhelő áram stb

• transzformátor tekercs forró pont 
IEEE transzformátor on-line mode
érzékelőktől függően) 

• kommunikációs módok és protokollok széles lehetősége,
integrálhatóság a GE digitális platformjaival,
SCADA rendszerekkel 

 

Hydran M2-X - hálózat topológia
 

 
 
A nagyfeszültségű berendezések vizsgálatát és 
nagyteljesítményű transzformátorok, 
foglalkozik.  A transzformátorok főleg a magas beruházási költségük, a kapcsoló berendezések pedig az 
energiaellátó rendszer - hibák esetén is szükséges 
Az Econovis Kft - a GE Grid Solutions magyarországi partnereként 
feladatokra alkalmas készülékektől a komplett rendszerekig.
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line monitoring készülék 

SAMPLE ANALYSIS AND DIAGNOSTIC 

egyetlen transzformátorszelep 

ásványi és észter alapú szigetelő olajoknál 

nincsenek mozgó alkatrészek, alacsony karbantartás 

tegrált kijelző és billentyűzet, egyszerű helyi kezelés és 

lehetőség külső érzékelők csatlakoztatására: maximum 
stb. 

szformátor tekercs forró pont számítása és további 
line modellek (a beépített 

és protokollok széles lehetősége, 
a GE digitális platformjaival, illetve más 

hálózat topológia 

 

Hydran M2-X
 

 

 

 

7 év garancia 

Érzékelő becsült élettartama több mint 10 év 

> 50.000 db értékesített Hydran készülék
világszerte 

Kompozit gáz (H2, CO,
hidrogén (H2), valamint 
figyelés  

Nedvességérzékelés
szigetelőpapír lebomlásáról, 
tömítések azonosítása

 

Termékismertető letöltés

https://www.econovis.hu/downloads/katalogusok/HydranM2

zések 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 

hibák esetén is szükséges - biztonságos üzemeltetése miatt került
a GE Grid Solutions magyarországi partnereként -  sokféle megoldást kínál, az egyszerű 

feladatokra alkalmas készülékektől a komplett rendszerekig. 
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rzékelő becsült élettartama több mint 10 év  

50.000 db értékesített Hydran készülék 

H2, CO, C2H2, C2H4) vagy 
(H2), valamint nedvességszint (H2O)  

Nedvességérzékelés - információ a 
papír lebomlásáról, szivárgó 

tömítések azonosítása 

Termékismertető letöltés 

https://www.econovis.hu/downloads/katalogusok/HydranM2-X-HU.pdf 

diagnosztikáját átfogó területünk elsősorban a 
valamint a kapcsoló berendezések és megszakítók célcsoportjával 

foglalkozik.  A transzformátorok főleg a magas beruházási költségük, a kapcsoló berendezések pedig az 
ságos üzemeltetése miatt kerültek fókuszban.  

sokféle megoldást kínál, az egyszerű  


