Oil tester

دستگاه تست دي الكتريك روغن
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مقدمه
براي تست کیفیت عايقی روغن ترانس ،ازدستگاه تست روغن ( )oil testerيا
همان break down voltage testاستفاده میشود.دستگاه فوق ازفناوري پیچیده
اي برخوردار است که تا چندي قبل ،تنها شرکتهاي بزرگ چند ملیتی قادر به ساخت
آن بوده اند ،اما اکنون به ياري خدا و تالش  6ساله تیم شرکت هوشمندسازان شرق
،فناوري ساخت دستگاه تست دي الكتريك روغن با کیفیت باال و کامال قابل رقابت با
نمونه خارجی در داخل کشور بومی سازي شده است
کاربرد ترانسفورماتورهاي بزرگ خطوط انتقال نیرو بسیار فراوان واهمیت وجود آنها بر
کسی پوشیده نیست قیمت باالي ترانسفورماتور ،اين نكته را به ما گوشزد میكند که
حفاظت و نگهداري ترانسهاي قدرت بسیار بااهمیت است
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مشخصات دستگاه :
از جمله ویژگی های این دستگاه شامل
-1رابط گرافیكی باال
-2داراي اينورتر داخلی
-3قابلیت ذخیره سازي  66تست و پرينت اطالعات
-4قابلیت تست تحت استانداردهاي مختلف يا براساس نظر کاربر
-5پورتابل بودن (در صورت سفارش مشتري)
-6تست عايقی روغن تا  06کیلو ولت
 -7گارانتی  15ماهه و خدمات پس از فروش  15ساله
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توضيحات كار با دستگاه:
كار با صفحه نمایش لمسی :
پس از راه اندازي دستگاه با فشردن کلید گوشه سمت راست دستگاه ،صفحه نمايش لمسی
روشن می شود (شكل .)1
در اين صفحه با فشردن کلید  Enterوارد صفحه اصلی می شويم (شكل .)2

شکل 1
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C

A

B

شکل 2

صفحه اصلی :
در نوار باالي صفحه می توان ساعت و تاريخ ( )Aرا مشاهده کرده و در سمت راست اين
نوار کلید

تعبیه شده است ()C

اين کلید که در تمامی صفحات قرارداد جهت دسترسی سريع به منوي  ،تعبیه شده است
که با فشردن اين کلید امكان انتخاب هريك از گزينه هاي صفحه اصلی به کاربر داده
خواهد شد (شكل .)3
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شکل 3

صفحه اصلی داراي  4گزينه می باشد(شكل : )3
 : Type Test -1نوع آزمايش
System Memory -2

:

حافظه ي سیستم

 : Setting -3تنظیمات
About Company -4

 :در مورد شرکت سازنده
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 : Type Testبعد از فشردن کلید  Type Testصفحه مربوط نمايش داده می شود
(شكل .)4

A

B

شكل 4

همانطور که در شكل مشاهده می کنید در سمت چپ اين صفحه سه قسمت
.1

( Customerنام مشتري)

.2

( Companyنام شرکت)

.3

Serial

(شماره سريال روغن)
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در نظر گرفته شده است ( . )Aبراي وارد کردن مشخصات در هر قسمت ,کادر مربوطه را
لمس می کنیم به اين ترتیب صفحه کلیدي به منظوروارد کردن مشخصات ظاهر می شود
(شكل .) 5

شكل 5
بعد از وارد کردن اطالعات کلید  ENTدر اين صفحه کلید را فشار دهید.
توجه ! حداکثر کاراکترها در قسمت  Customerو  0 ، Companyکاراکتر و در
 4 Serialکاراکتر می باشند.
اين دستگاه قابلیت تست روغن با سه روش زير را داراست )(B
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 : Single .1اين روش به منظور تست فوري روغن و تنها با تنظیم پارامتر میزان
افزايش ولتاژ طراحی شده است .
 : Manual .2در اين روش شما قادر به انتخاب پارامترهاي تست به صورت دستی
می باشید .اين دستگاه قابلیت ذخیره ي  4سیكل تست متفاوت را دارا می
باشد.
 : Standard .3اين قسمت مربوط به تست روغن توسط استاندارد هاي جهانی

می باشد.
براي استفاده از هريك از روش هاي گفته شده کلید مربوط را در سمت راست صفحه
فشار دهید.

روش اول  : Singel testپس از فشردن کلید مربوطه در صفحه ي

Test Type

صفحه ي  Singel Testظاهر می شود( .شكل .) 6

9

Oil tester

A

B
شكل 6
در اين صفحه در قسمت  )A( Voltage Rateنرخ افزايش ولتاژ مورد نظر را بر
حسب KV/Sوارد کنید .براي اين منظور ابتدا مستطیل مربوط به اين قسمت را فشار داده
و با بازشدن صفحه کلید عدد موردنظر را وارد کنید و در انتها  Enterرا بزنید براي ادامه
عملیات کلید … )B( Continueدر سمت راست صفحه را فشار دهید.
تذكر! الزم به ذکر است که اين نرخ تنها مقادير

 3 ، 2 ، 1 ، 6.5را شامل می باشد و

در صورت وارد کردن عددي غیر از اين مقادير ,دستگاه اعالم خطا می کند.
توجه ! عدد صفر به منزله  6.5می باشد.
پس از وارد کردن اطالعات مورد نظر و فشردن کلید … Continueصفحه جديدي براي
ادامه عملیات نمايش داده می شود (شكل .)7

11

Oil tester

A
B

شكل7

D

C

در اين صفحه با فشردن کلید  )B( Start Testفرآيند تست آغاز می شود.
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در سمت چپ اين صفحه ،وضعیت دستگاه و اطالعات مربوط به تست روغن نمايش داده
می شود(.)A
 : Result Test -1نتیجه آزمايش
 : Temperature -2دماي فرآيند
 : Voltag Rate -3نرخ افزايش ولتاژ (انتخاب شده در مرحله قبل )
 : Status -4وضعیت فعالیت دستگاه (در حال تست قرار دارد يا خیر) ( : Off
خاموش و  : Onروشن )
با فشردن کلید استارت و آغازعملیات وضعیت دستگاه به حا لت ( ONروشن ) در می
آيد(.)C
بعد از اتمام عملیات نتیجه آزمايش و دماي فر آيند نمايش داده می شود
تذکر! در حین اجراي فرآيند  ،کاربر نمی تواند از کلید بازگشت

به صفحه قبل

بازگردد و در صورت تمايل به اين امر ابتدا بايد فرآيند از طريق کلید  )D( STOPمتوقف
شود.
بعد از اتمام پروسه و يا درصورت توقف و بازگشت از اين صفحه ،پنجره  Exit Testگشوده
می شود (شكل .)0
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شكل 0
درصورت تمايل به چاپ نتايج آزمايش با انتخاب گزينه  Yesدستگاه وارد صفحه
 Printingمی شود (شكل  ، )9در غیر اينصورت با انتخاب گزينه  Noبدون چاپ نتايج
ازين صفحه خارج و به صفحه اصلی بازمی گرديد .

شكل 9
بعد از اتمام عملیات چاپ با لمس کلید  Finishوارد صفحه اصلی خواهید شد.
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روش دوم  : Manual Testپس از انتخاب گزينه  Manual Testدر ، Test Type
صفحه مربوطه نمايش داده می شود (شكل.)16

شكل 16
همانطور که گفته شد در اين روش  4سیكل در نظر گرفته شده که هر سیكل قابلیت
ذخیره يك آزمايش با پارامترهاي مورد نظر را دارا می باشد.
،همچنین در اين صفحه قادر به ايجاد يك سیكل جديد با تنظیمات متفاوت هستیم و هم
می توانیم از سیكل هاي ذخیره شده پیشین مجدداً استفاده کنیم عالوه بر اين می توان
تغییراتی را در سیكل ذخیره شده ايجاد کرد و مجدداً آن را ذخیره نمود.
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پس از انتخاب سیكل مورد نظر کلید … Continueرا فشار دهید.به اين ترتیب صفحه
جديدي نمايش داده می شود (شكل .)11

شكل11

اين صفحه امكان تعیین  5پارامتر الزم براي تست مدنظر را به کاربر می دهد .براي وارد
کردن پارامترها همانند قبل کادر مقابل آن را لمس کرده تا صفحه کلید ظاهر شود.
اين پارامترها عبارتند از:
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.1

تعداد تست ها در يك فرآيند تست (بین  1تا  6مرتبه)

.2

نرخ افزايش ولتاژ بر حسب کیلو ولت بر ثانیه (مقادير مجاز )3 ،2 ، 1 ، 6/5 :

تذکر! عدد صفر به منزله  6/5می باشد.
.3

فاصله زمانی بین پرکردن مخزن و شروع اولین تست (بر حسب ثانیه)

.4

زمان هم زدن روغن (بر حسب ثانیه)

.5

فاصله زمانی بین تست ها (بر حسب ثانیه)

درصورتیكه مايل باشید اين سیكل را ذخیره کنید ،بعد از پر کردن اين پارامترها کلید
را فشار داده و در انتها کلید … Continueرا جهت انتقال به مرحله بعد فشار
دهید.
در غیر اينصورت بدون فشردن کلید

با انتخاب گزينه … Continueعملیات بدون

ذخیره سازي وارد مرحله بعد می شود.
در مرحله بعد صفحه اي جهت شروع عملیات تست روغن گشوده می شود (شكل .)12
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B

A

C
شكل 12
در اين صفحه با زدن کلید  STARTفرآيند آغاز می شود.

با آغاز اين فرآيند دستگاه بصورت خودکار و به تعداد دفعات تعیین شده در صفحه قبل ،
شروع به تست روغن می کند و در پايان هر مرحله نتیجه تست را در قسمت مربوط به آن
نمايش می دهد(.)A
و در انتها از اين مقادير میانگین گرفته و پس از محاسبه انحراف معیار  ،هرکدام را در
قسمت مربوط به خود نمايش می دهد(.)B
قسمت پايینی اين صفحه مربوط به نمايش مقادير تعیین شده در صفحه قبل می باشد(.)C
تذکر! در حین اجراي فرآيند  ،کاربر نمی تواند از کلید بازگشت

به صفحه قبل

بازگردد و در صورت تمايل به اين امر ابتدا بايد فرآيند از طريق کلید  STOPمتوقف شود.
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بعد از اتمام پروسه و يا درصورت توقف و بازگشت از اين صفحه ،پنجره  Exit Testگشوده
می شود (شكل .)0

روش سوم  : Standardپس از فشردن کلید  Standardدر صفحه Test Type
صفحه  Standard testباز می شود (شكل .)13

شكل 13
در اين صفحه بايد استاندارد مورد نظر طبق جدول استاندارد انتخاب شود.
همانطور که در شكل نشان داده شده است براي انتخاب هر يك از استانداردها بايد مخزن
روغن را مطابق با آن استاندارد تنظیم نمود.
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با انتخاب هريك از استانداردها ،پارامترهاي ذکر شده در قسمت دستی پارامتر هاي معرفی
شده در (شكل  ،)11مطابق با مقادير تعیین شده در آن استاندارد پر خواهد شد و وارد
صفحه بعد می شود

: System Memory
بعد از انتخاب گزينه  System Memoryدر صفحه اصلی پنجره مربوطه ظاهر می شود
(شكل .)14

شكل 14
اين دستگاه قابلیت ذخیره سازي نتايج  66آزمايش اخیر را دارا می باشد که در اين صفحه
امكان مشاهده و چاپ هريك از اين نتايج به کاربر داده خواهد شد.
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با استفاده از دو کلید

و

کاربر می تواند به نتايج قبل يا بعد

دسترسی پیدا کند.
بعد از انتخاب آزمايش مورد نظر با لمس کلید … ، Printپنجره  Printingگشوده شده
و نتايج چاپ می شود (شكل .)9
در صورت عدم تمايل به چاپ نتايج با فشردن کلید

در گوشه سمت راست ،به صفحه

اصلی باز خواهید گشت.

:Setting
بعد از انتخاب گزينه  settingدر صفحه اصلی پنجره مربوطه ظاهر می شود (شكل .)15

شكل 15
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اين صفحه امكان پاك کردن حافظه سیستم را به کاربر می دهد ،به اين صورت که با
انتخاب کلید  Clearحافظه سیستم که شامل نتايج آزمايشات اخیر می باشد ،پاك خواهد
شد.
در صورت انصراف ،با زدن کلید

در گوشه سمت راست ،به صفحه اصلی بازخواهید

گشت.
هشدار !
در حین فرايند تست روغن ،بايد درب محفظه روغن کامال بسته باشد در غیر اينصورت
سیستم هشدار خواهد داد و عملیات متوقف خواهد شد (شكل .)16

شكل 16
با مشاهده اين هشدار درب را کنترل کرده و عملیات را ادامه دهید.

Website : www.smarterco.ir
Email: info@smarterco.ir
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