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-حسین کالنتری-خرم



2

ت متقاضی و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر و  ارسال پروپوزال در پاسخ به نیاز ارائه شده، نام صنعت ارائه کننده، شماره نیاز، نام شرک
(  شرکت گیتی سپند-۰۵پژوهشگاه نیرو ، نیازشماره :مثال. )ارسال  نمایید۰۹۰۳۴۵۱۷۳۴۹رابط و شماره موبایل رابط، را در شماره واتساپ 

-حسین کالنتری-خرم

نیازهافهرست

ترمومتر روغن و سیم پیچ-1❑

OLGMسیستم پایش آن الین گاز -2❑

رله حفاظتی ترانسفورماتور خشک-3❑

شوک متر-4❑

سیستم هشدار ضد سرقت و آن الین مانیتورینگ-5❑
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چرایی و دلیل مسئله

.داردوجودسطحایندرداخلیدانش`

کشورازارزخروجازجلوگیری

داخلدرتولیدریالیارزش

همسایهوداخلهایشرکتوترانسفوایرانشرکتدرخریدامکان

وارداتوتحریمسختشرایط
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موانع و محدودیت های موجود

باشدمیخارجیخریدبهنیازالکترونیکیقطعاتازبعضی



5

ت متقاضی و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر و  ارسال پروپوزال در پاسخ به نیاز ارائه شده، نام صنعت ارائه کننده، شماره نیاز، نام شرک
(  شرکت گیتی سپند-۰۵پژوهشگاه نیرو ، نیازشماره :مثال. )ارسال  نمایید۰۹۰۳۴۵۱۷۳۴۹رابط و شماره موبایل رابط، را در شماره واتساپ 

-حسین کالنتری-خرم

لهتشریح و تعریف مسئ
ترمومتر روغن و سیم پیچ

وروغندمایدادننشانجهتقدرت،ترانسفورماتور هایدردماسنج ها❖

اصلیمدارقطعوآالرمفرمان هایصدورهمچنینوسیم پیچ ها

وازیراه اندفرمانهمچنینوحرارتیبحرانیشرایطازناشیترانسفورماتورها

ودمی رونبکارترانسفورماتور هاخنك کاریسیستموپمپ هافن ها،قطعیا

بهرضربه گیپایه هایباترانسفورماتورطولییاعرضیدیواره هایدرمعموالً

Cappilar)دوجدارهموییلوله  هایتوسطومی شوندنصبعمودیصورت

Tube)حسگربه(Sensor)ترمومترغالفدرواقعدما

(Thermometer Well)مطابقDIN درپوشرویکه42554

.می شودمتصلمی گیرد،قرارترانسفورماتور

1نیاز شماره 
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ترمومتر روغن و سیم پیچ:  فنیالزامات 
1نیاز شماره 

 

Housing (standard)  Galvanized sheet steel  

Front ring and housing  Powder-coated, bayonet ring with silicone seal  

Viewing glass  Composite safety glass with UV filter  

Temperature sensor  Brass, bright, angled  

Mounting plate  Stainless steel  

Capillary tube  Copper capillary with PVC protective sleeve or stainless steel protective 

sleeve  

Cable gland  4 x M25 x 1.5 nickel-plated brass  

Sensor gland  Double gland G1“B, brass, bright  

Key figures  

Measurement range  -20 ... 140° C or 0 ... 160° C 

Accuracy  ±3°C in accordance with DIN EN 13190 Class 1 and DIN 16196  

Installation  Indoors and outdoors, tropicalized  

Ambient temperature  -50 ... 80° C electronics, (compensated)  

Degree of protection  IP55 

Aeration  The viewing glass resists fogging up to 80% relative humidity thanks to 

an aerator  

Drag hands  All thermometers are equipped with resettable drag hands, red  

Weight  Approximately 2.5 kg (6 m capillary tube)  

Micro-switches  

Number Two to six freely configurable micro-switches (of which up to four as 

changeovers)  

Breaking capacity  AC breaking capacity in accordance with DIN EN 60947-5-1:  

AC-12: 230 V / 5 A, AC-15: 230 V / 260 mA, 120 V / 500 mA, 24 V / 2 A  

DC breaking capacity in accordance with DIN EN 60947-5-1:  

DC-12: 220 V / 200 mA, 110 V / 400 mA,  

DC-13: 220 V / 110 mA, 120 V / 210 mA, 24 V / 1.04 A  

Switching distance 6% of the measuring range 

Contact material  Silver alloy (AgNi10)  

Rated insulation voltage  AC: 2,500 V / 1 min (terminals to ground)  

Switching hysteresis  Approximately 5 K  

Connection terminals  0.25...2.5 mm² 
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ترمومتر روغن و سیم پیچ: الزامات فنی 1نیاز شماره 

Housing/terminal box Cast aluminum alloy, painted 

H×W×D dimensions 274 mm x approx. 143 mm x 122 mm / 10.78“ x approx. 5.64“ x 4.80“ 

Temperature sensor sleeve Bare brass 

Screw connection G1B double screw connection, bare brass (optional M27x2, M27x1.5, 

G3/4B double screw connection) 

Installation DIN EN 50216-4 Type A1 thermometer pocket or similar 

Installation position Any 

Degree of protection IP 56 in accordance with DIN EN 60 529 

Flange Teflon 

Weight 1.7 kg 

Cable gland 1x M16 x 1,5 WADI; 2 x M25 x 1,5 WADI 

Connecting terminals 4 mm2 single wire 

Aeration Via pressure compensation element 

CT rated current 2 A from converter 

Overload resistance Continuously max. 3 A (corresponds to CT rated current x 1.5); 12 A for 

30 sec. 

Gradient configuration  Via DIP switches: 4 - 50K in 1K increments (at min. 18 VA of power at the 

CT input) 

Thermometer measuring range Corresponds to thermometer in use 

Ambient temperature -50 to +85 °C 

Installation Indoors and outdoors, tropic-proof 

Heater Integrated into temperature sensor sleeve 

Power at the CT input P [VA] = I²CT x 4,5 Ω 

Rated insulation voltage 300 VAC, 50 Hz 

Analog output signal Up to 2x for PT100 / PT1000 or 2x 4...20 mA, other on request 

4...20 mA: Passive; Supply voltage: Min. 10 VDC up to max. 30 V DC; 

Load: Max. 750 at 24 V DC 

 

Sensor of Winding Thermometer
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لهتشریح و تعریف مسئ
سیستم پایش آن الین گاز روغن

2نیاز شماره 

سیستم پایش تحت بار گاز جهت اندازه گیری گازهای حل شده در روغن مورد 
. استفاده قرار میگیرد
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روی ترانسفورماتور از فلنجهاای اساتاندارد زیار اساتفاده OLGMجهت اتصال 
.میگردد
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لهتشریح و تعریف مسئ
رله حفاظتی ترانسفورماتور های خشک

3نیاز شماره 

جهت نمایش و اندازه گیری دمای سیم پیچ در 
.رددترانسفورماتور های خشک رزینی استفاده می گ
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3Power supplyنیاز شماره 

Rated values 24-240 V ac-dc

Vdc with reversible polarities

Inputs

Inputs RTD PT100 3 wires (max section 1.5 mm²)

Removable rear terminals

Input channels protected against electromagnetic 

interference

Sensor length cable compensation up to 500 m (1 mm²)

Outputs

2 relays (ALARM-TRIP) 

1 relay for fan control (FAN)

1 relay for sensor fault or working anomaly (FAULT)

Output contacts capacity: 10A-250 Vac 

RS485 Half Duplex protocol MODBUS-RTU (Option 1)

RS485 Half Duplex protocol MODBUS-RTU; 4-20mA or 0-

20mA galvanic alloy isolated (Option 2)

ETHERNET-RTU (Option 3)
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لهتشریح و تعریف مسئ
(لرزه نگار)شوک متر

تخلیهوحملبارگیری،جابجای،حیندرترانسفورماتوربهواردهشتابهایثبتمنظوربه❖

میگردداستفادهمترشوکیاوسنجشتابسیستمازسایتدرترانسفورماتور

4نیاز شماره 
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4نیاز شماره 

به صورت دیجیتالی ثبت و توسط نرم افزار مربوط ( طولی، عرضی و ارتفاع)شتابهای در سه جهت مختلف 
. قرائت و نمایش داده میشود
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لهتشریح و تعریف مسئ
سیستم هشدار ضد سرقت و ان الین مانیتورینگ

5نیاز شماره 

وهاهحوزتمامیدرتجهیزاتوادواتسازیهوشمندوتکنولوژیافزونروزرشدبهتوجهبا
حوزهاینردترانسفورماتورهاسازیهوشمندورسانیروزبهبهنیازبرق،صنعتآنطبعبه

دثحواازجلوگیریجهتمربوطهسنسورهایوادواتتامینوتجهیزکهگرددمیاحساس
انیتورینگموکنترل.گرددمیاحساسبیشترترانسفورماتوردرناپذیرجبرانوناخواسته

دردامنهازاینمونهکهبودهشاملراتجهیزاتکنترلوگیریاندازهازوسیعیدامنهآنالین
:باشدمیذیلشرحبهآنگیرندهبر

DGAگازهاگیریاندازه

PDجزئیتخلیهگیریاندازه

جانبیتجهیزاتوبوشینگولتاژ،تنظیمکلیدمانیتورینگ
پیریروندوترانسفورماتوردماییمانیتورینگ

جانبیتجهیزاتوسیلیکاژلروغن،تعویضونگهداریجدولوپایش



16

ت متقاضی و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر و  ارسال پروپوزال در پاسخ به نیاز ارائه شده، نام صنعت ارائه کننده، شماره نیاز، نام شرک
(  شرکت گیتی سپند-۰۵پژوهشگاه نیرو ، نیازشماره :مثال. )ارسال  نمایید۰۹۰۳۴۵۱۷۳۴۹رابط و شماره موبایل رابط، را در شماره واتساپ 
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۰۲۱۶۶۹۸۰۸۲۵

www.GTSEPAND.ir

GTSEPAND

GTSEPAND

در صورت نیاز به راهنمایی و ارائه پروپوزال در پاسخ به نیاز شرکت ایران 
ترانسفو می توانید از طریق کانال های زیر با ما در ارتباط باشید 

۰۹۰۳۴۵۱۷۳۴۹

www.IRANTRI.com
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http://www.irantri.com/
http://www.irantri.com/

