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Főbb tevékenységi területek

Helyszíni szigetelésdiagnosztikai vizsgálatok

Diagnosztikai műszerértékesítés
illetve szakértői segítség a műszerek kiválasztásában, használatában

TRAMONIS transzformátor monitoring rendszer
a Prolan Power Zrt-vel együttműködésben

Egyedi igényekre szabott megoldások
Nagyfeszültségű próbatermek 
Egyedi műszerek, berendezések tervezése kivitelezése
Mérőkocsi tervezés beépítés
Ipari automatizálási projektek

Kereskedelmi tevékenység 
Haefely, Siemens PLC, Emelő berendezések 

Képviselet 
Eko Fluid s.r.o.  olajregenerálás



Diagnosztika - mérések

• Generátorok, nagymotorok 

• Transzformátorok 

• Túlfeszültség levezetők 

• Mérőváltók 

• Kábelek (papír és műanyag szig.) 

• Feszültségpróbák 

• Hálózati feszültség jellemzők vizsgálata (túlfeszültség, letörés, felharmonikus, flikker)

• Speciális pontossági vizsgálatok 

• Egyéb villamos mérések



Diagnosztika

Generátorok, nagymotorok 

Állórész vizsgálatok: 
• 50 Hz-es veszteségi tényező (tg d) mérés 
• 50 Hz-es digitalizált részkisülés mérés 
• Nagyáramú ellenállás mérés 
• 50Hz-es impedancia mérés
• Szigetelési ellenállás mérés 
• Mobil gerjesztő berendezés 24kV 600nF-ig

Forgórész vizsgálatok: 
• RSO menetzárlatvizsgálat 
• Nagyáramú ellenállás mérés 
• 50Hz-es impedancia mérés
• Szigetelési ellenállás mérés 



Diagnosztika
Transzformátorok, mérőváltók

• Visszatérő feszültség mérés (RVM)  

• Szigetelési ellenállás mérés
• Olajvizsgálatok és HGA végeztetése és kiértékelése 
• FRA  (tekercsimpedancia(frekvencia)) mérés
• Rezgésvizsgálat olajba merülő érzékelővel  
• Fokozatkapcsoló működési ellenőrzés MT-3 műszerrel
• Fokozatkapcsoló hajtás teljesítmény ellenőrzés
• Nagyáramú ellenállás mérés  (fokozatonként is)
• 50 Hz-es veszteségi tényező (tg d) mérés (átvezető szigetelő ellenőrzés)
• Áttételmérés
• Részkisülés mérés helyszíni gerjesztéssel   



Diagnosztika

• Szigetelési ellenállás mérés
• TDS NT 40 Plus berendezéssel 

• 0.1Hz es feszültségpróba 
• részkisülés intenzitás vizsgálata (DAC, vagy koszinusz négyszög vizsgálat)
• a részkisülés aktivitási helyek meghatározására

• Visszatérő feszültség (RVM) mérés  (Olaj-papír és vegyes kábeleken)
• 50Hz-es tg delta mérés (Max. 24kV, 1uF) közepes és rövid kábelek
• 50Hz-es digitalizált részkisülés mérés (Max. 24kV, 1uF)
• Rövid kábelszakaszok mérése akár 35kV-os feszültségszintig

Kábelek



Diagnosztika

Túlfeszültség korlátozók vizsgálata

100kV-feszültségig. 
Szívárgási áram és 
veszteségi teljesítmény 
regisztrálás



Diagnosztika

Helyszíni részkisülés 
mérés

100kV-feszültségig. Külső 
forrásból táplálva. (HFKV, 
Mérőváltók)



Transzformátorok helyszíni gerjesztése

Konténerbe épített diesel aggregát és transzformátor
0..35kV  max 400kVA  40..60Hz 3 fázisú kimenet
Helyszíni feszültségpróba és részkisülés mérés.



KÖF-KIF transzformátorok helyszíni vizsgálata

Helyszíni 3 fázisú táplálással 50Hz-en az alábbi méréseket tudjuk elvégezni:

- Üresjárási veszteség mérés 

- Részkisülés mérés 50Hz-en kb. 1.1Un 
feszültségig

- Hőkamerás felvételekkel az esetleges 
melegedés kimutatása

Egyéb offline mérések:

- Tekercs ellenállás mérés

- Áttétel mérés

- Szigetelési ellenállás mérés 
(a durva szennyezettség kimutatására)



Szétterjedési ellenállás mérés

Hordozható tápforrás: 
• 1 db szabályozható 

kimenetű vezérlő egység 
• 400V 32A bemenet
• Ki 0..400V max 30A 

• 3db transzformátor egység 
beépített kompenzáló 
kondenzátorokkal (800uF)

• 0…100 vagy 0…200V 
kimenet

• Max 80A rövid idejű 
terhelhetőség 

• Maximum elérhető 
mérőáram 600V-on 60A 
(kompenzáló 
kondenzátorokkal)



Diagnosztika

Power quality

4 feszültség és 4 áram jellemzőniek
regisztrálása

- Effektív értékek
- Túlfeszültségek
- Feszültség lehúzások, kimaradások
- Felharmonikusok
- Teljesítmény, energia



Új eszközeink

2883  Midas Micro



Próbatermek és próbaberendezések PLC vezérléssel



Próbatermek és próbaberendezések PLC vezérléssel



Próbatermek és próbaberendezések PLC vezérléssel



ÉMÁSZ 100kV utánfutó PLC vezérléssel



Közreműködés a BME V1 „C” szárnyában megvalósult 
FIEK Moduláris hibrid hajtáslánc laboratórium 
kialakításában



Tramonis transzformátor monitoring rendszer

Hűtésvezérlő

Internet vagy Intranet vagy LAN, felhő

Szakértők, 
felhasználók

Helyi 
megjelenítő

ES

TRM Mezőgép

Virtuális TAK

Mezőgépek

+ Hydrocal
+ Opcionális PD monitoring



Tramonis transzformátor monitoring rendszer

Már 62db MAVIR transzformátor illetve 
fojtó egységen működik

Egységes megjelenítő felületen elérhető a 
Tramonis rendszerrel és az „Idegen” 
adatgyűjtővel szerelt transzformátorok 
állapota.

TAK virtualizáció projekt

Már minden TAK számítógépet virtuális TAK-ra
cseréltünk amik a MAVIR szerverein futnak.



Tramonis transzformátor monitoring rendszer



Megjelenésünk a MEE vándorgyűlésen (2021 Szeged)



24kV-os gerjesztő utánfutó

Új 24kV-os utánfutó generátor mérésekhez

0…24kV 50Hz kimenet  
40H párhuzamos kompenzáló tekercs
Max. 600nF terhelő kapacitás táplálása



100kV-os mérő utánfutó

100kV  transzformátor és mérő 
kondenzátor

0…100kV 50Hz kimenet  

Max. 100mA kimenő áram



TRAFTEK 8 csatornás  FRA mérő műszer

8db aktív mérőfej lehetővé teszi, hogy egyszerre bekössünk 
egy kéttekercselésű transzformátort




