
Megger Transformer Test Van

Autolaborator pentru mentenanţa şi diagnoza
transformatoarelor de putere

 Teste de rutină ca şi pentru diagnoză avansată

 Control şi raportare centralizată

 Două seturi de cabluri (IT & JT) ce sunt partajate  
 între instrumentele componente

 Confi gurare automată a circuitelor de test ca şi a
  procesului de comutare

 Operare sigură, ghidarea operatorului în timpul testelor

 Utilizarea uşoară a instrumentelor, chiar şi în mod portabil, 
 ca unităţi individuale



2

5

Descrierea Traformer Test Van

02 Transformer Test Van

Autolaboratorul Megger Transformer Test Van 
este echipat cu un număr de instrumente pen-
tru a putea estima direct în teren starea transfor-
matoarelor de putere. Marele avantaj al soluţiei 
autolaboratorului comparativ cu utilizarea inst-
rumentelor separate sau multifuncţionale constă 
în disponibilitatea imediată pentru a efectua 
măsurători, procesarea rapidă a rezultatelor ca şi 
eliberarea imediată a sitului de testare, la sfârşit. 
Toate cablurile sunt pe tamburi, pre-conectate la 
instrumente, iar prin comutarea automată nu mai 
sunt necesare multe căţărări pe scară. Rezultă o 
creştere a productivităţii, a siguranţei şi a con-
fortului, mai ales dacă luăm în considerare spaţiul 
de lucru din laborator climatizat, gen birou.

Testele de PIF şi mentenanţă predictivă sunt cru-
ciale şi prescrise adeseori pentru o operare sigură 
şi neîntreruptă a transformatoarelor de putere 
şi a staţiilor. Cu un autolaborator dedicat se pot 
efectua teste electrice de rutină ca şi unele de 
diagnoză avansată aproape în orice combinaţie, 
în conformitate cu standardele internaţionale.

Deteriorarea izolaţiei electrice se poate identifi ca 
prin teste de izolaţie (rezistenţă de izolaţie, fac-
tor de putere/factor de disipaţie şi capacitate ca 
şi prin măsurători ale răspunsului dielectricului în 
frecvenţă). Deteriorările mecanice produse fi e la 
transport, fi e prin infl uenţa curenţilor de defect, 
a funcţionării defectuoase sau scurtcircuitelor 
înfăşurărilor sunt depistate uzual prin utilizarea 
analizei răspunsului în frecvenţă, a reactanţei de 
fugă, prin măsurarea rezistenţei înfăşurărilor ca 
şi a comutatoarelor cu ploturi. Raportul de trans-
formare, grupul vectorial, estimarea pierderilor 
fără sarcină şi în scurt se fac după reparaţii, pen-
tru a garanta o mentenanţă de o calitate ridicată. 
Mostre de ulei se iau în mod uzual pentru teste de 
străpungere şi analiza gazelor. Pentru a face toate 
aceste teste mulţi cară cu ei la faţa locului diverse 
aparate împreună cu toate cablurile şi accesoriile 
lor. Adeseori se pierde mult timp şi este o provo-
care să realizezi toate testele cu schemele lor de 
măsură difeferite, printr-un număr mare de urcări 
şi coborâri pe transformator. Nu în ultimul rând în 
timpul testelor pot avea loc o serie de accidente.

Diagrama de conectare

Figura 1
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Împământarea

Referinţă tensiune de pas (ţăruş)

Caseta de securitate externă

Conectarea cablurilor de test

Alimentarea generală
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Conectarea JT pentru MTO / TTR Conectarea IT pentru Delta / S1

Transformer Test Van 03

Un autolaborator integrat dedicat poate găzdui 
uşor toate metodele/instrumentele menţionate 
mai sus facilitând utilizarea lor într-un proces de 
lucru complet automat. Inima sistemului constă 
din comutatorul capabil să conecteze cablurile 
de test între diferitele aparate de măsură ca şi 
pentru selectarea diverselor confi guraţii de lucru 
(diagrama de conexiuni în fi g. 1).

Secvenţa de conectare
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Caracteristici Transformer Test Van

Confi guraţie de bază (standard)

 Impedanţă de scurtcircuit

 Pierdere de putere în condiţii fără sarcină şi în scurt

 Analiza răspunsului în frecvenţă

 Estimarea umidităţii din celuloză cu tehnica DFR

 Teste de rigiditate la tensiuni ridicate de până la 100 kV CA 50 Hz şi 70 kV CC

 Test de străpungere a uleiului

 şi multe altele...

Posibilităţi de extindere opţionale

        Calculator central cu touch screenA

        Unitate de controlB

        Rezistenţa înfăşurărilor CC / test de continuitate în sarcină comutator cu ploturiC

        Verifi carea raportului de transformare şi a grupului vectorialD

        Rezistenţa de izolaţieE

        Capacitate şi factor de putere / factor de disipaţie (şi curent de excitaţie) pt. transformatoare şi treceriF
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Cabluri de test IT (roşu, albastru, interlock) pt. măsurarea izolaţiei, 30 m

Cabluri de test JT pt. rez. înfăşurărilor şi raport transformare (3fz.+neutru, pe partea de IT&JT), 30 m

Dispozitiv de securitate extern

Cablu de IT, 30 m

Cablu de împământare de protecţie, 50 m

Cablu de alimentare şi caseta cu siguranţe, 50 m

Comutator complex



Conceptul de securitate

O parte esenţială a autolaboratorului este sistemul de securitate, care monitorizează toţi parametrii 
relevanţi ai acestuia din acest punct de vedere.

Sunt monitorizate următoarele sisteme: 

 Tensiunea de pas: pământ faţă de şasiul vehicului

 Tensiunile cu rampă rapidă

 Contactele uşilor din spate

 Comutatorul de securitate cu cheie

 Butonul de oprire de avarie intern / extern

 Butonul Interlock
Echipament de securitate în conformitate 
cu BGI 891 şi VDE 0104

Operarea Transformer Test Van

06 Operare

Măsurătorile se efectuează cu două seturi de 
cabluri de test (pentru măsurători de IT sau JT). 
Când se conectează la obiectul de test unul din 
seturile de cabluri, prin softul sistemului se poate 
selecta (alimenta) unul din instrumentele adec-
vate. Ulterior controlul acelui instrument este 
preluat de PowerDB - platforma de baze de date 
dedicată. După încheierea fi ecărei măsurători, 
rezultatele sunt transferate automat în raportul 
de test. PowerDB permite accesul de la distanţă, 
raportarea şi compararea datelor cu cele din 
măsurători anterioare şi estimarea unor tendinţe 
privind evoluţia transformatorului în timp. 

Multiplele teste efectuate în teren au dovedit că 
acurateţea măsurătorilor rămâne conformă cu 
specifi caţiile instrumentelor individuale. Selecţia 
automată a instrumentelor şi comutarea prin to-
ate metodele şi confi guraţiile de test necesare 
conduc la o scădere substanţială a timpului de 
lucru necesar şi ajută la prevenirea accidentelor.
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Parametru Valoare
Alimentare 100-240 V, 50-60 Hz, sau trifazat

Grup generator integrat TravelPower 5 kVA sau mai mare

Cabluri de test (măsură) 30 m (opţional pe tambur motorizat)

Test de izolaţie (IR, DAR, PI, DD, SV)
Tensiune de test, CC până la 15 kV

Domeniu de măsură 100 kOhm…15 TOhm

Curent de încărcare 2 mA, 6 mA (scurtcircuit)

Imunitate la zgomot 8 mA

Capacitate şi factor de disipaţie (tan δ) 
Tensiune de test, CA 0-12 kV

Curent de test (la 12 kV) 300 mA (4 minute), 100 mA (continuu)

Domeniu frecvenţă de test 45-70 Hz (12 kV), 15-400 Hz (4 kV), 1-500 Hz (250 V)

Domeniul de măsură al pierderilor dielectrice tan δ şi 
capacităţii

0-100 (0-10,000%), (rezoluţie max. 0,001%)
0 -100 μF, (rezoluţie max. 0,01 pF)

Corecţia individuală a temperaturii pentru rezultatele 
tan δ

temperatura izolaţiei testate de la 5°C la 50°C la temperatura de 
referinţă de 20 °C

Imunitate la zgomot Electrostatic 15 mA, Electromagnetic 500 μT, la 50 Hz

Rezistenţa înfăşurărilor şi OLTC
Demagnetizarea miezului automată

Curent de test până la 10 A (opţional până la 50 A)

Domeniu de măsură 1 μOhm – 2 kOhm

Accurateţe +/- 0,25%

Raport de trasnsformare şi grup vectorial
Tensiune de excitaţie până la 80 V

Domeniu de măsură raport 0,8 – 45000

Deviaţie de fază +/-90°

Acurateţe +/-0,1%... +/- 0,3%

Pierdere de putere fără sarcină şi în scurt (opţional)
Multimetru de putere 3fazat 0-650 V, 0-100 A, 10-1000 Hz, 0-100 kW

Autotransformator pt. reglarea curentului 3fazat până la 16 A

Test de rigiditate dielectrică (opţional)
Tensiune de test CA 50 Hz 0…100 kV

Tensiune de test CC 0…70 kV

Capacitate de încărcare 0,01-1,9 nF

Măsurarea curentului de fugă până la 100 mA

Putere maximă consumată 20 kVA

Analiza răspunsului în frecvenţă (opţional)
Estimarea umidităţii din celuloză (opţional)
Testarea rigidităţii dielectrice a uleiurilor (opţ.) până la 100 kV

Control & achiziţie date & raportare PowerDB, LabTransControl

Sistem de operare de bază WIN 7

Interfaţă RS 232, USB, Ethernet

Sursă de putere neinteruptibilă pentru calculator 7 min

Caracteristici tehnice

TRANSFORMER-VAN_BR_RO_V02B.pdf
Specifi caţiile se pot modifi ca fără preaviz.


