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ŞALT TESİSLERİ VE DEVRE KESİCİLERİNDE 
SF6 SERVİS VE BAKIM EKİPMANLARI

Gasopur-210  SF6-Gaz Analizörü

� Siparişe göre sensör kombinasyonu 
� 7 inç tam renkli dokunmatik ekran 
� 8 saat çalışma sağlayan lityum pil                                               
� Ağır hizmet tipi IP66 kasa 
� USB ile sürekli veri aktarımı
� AC adaptör üzerinden şarj olma
� Entegre termal yazıcı -Çoklu dil
� Toplam ağırlık 21kg 
� Uzun servis ömürlü sensör 
� Kolay kullanım 
� Hızlı tepki süresi 
� Sertifikalı test gazları kullanarak fabrikada 
    kalibrasyon

Uygulamalar:

Gasopur-210 Pump Back ünitesi, orta ve yüksek voltajlı gaz yalıtımlı elektrikli ekipmanlarda SF6’nın kalitesini kontrol 
etmek ve izlemek için tasarlanmış tam otomatik bir gaz analiz cihazıdır.

Aksesuarlar:

1. Kalibrasyon ve Servis Kiti
2. Gaz geri dönüşüm çantası 
3. DN8 ve DN20 Bağlantı Parçaları ve Örgülü Hortumlar 
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Açıklama 

SF6 gazının saflığını ölçerken, özel olarak seçilmiş sensörler aracılığıyla olağanüstü doğruluk ve kararlılık sağlanır. 
Modüler konfigürasyon, bir analizör ile aynı anda sekiz adede kadar uyumlu gazın analiz edilmesini sağlar. 
 
Gasopur-210 SF6 Pump Back Bağlandıktan sonra, bir giriş otomatik gaz basıncı algılama fonksiyonu ile elektrikli ek-
ipmandan gelen gazı otomatik veya manuel olarak numuneler. Vakumla temizleme döngüsü ve dahili gaz depolama 
sistemi, gaz örneğini hava kirletmemesini ve test süresi boyunca hiçbir SF6 gazının dışarı çıkmamasını sağlar. 
 
Dahili numune bölmesindeki SF6 gaz basıncı analizör tarafından okunur ve kaydedilir. Ölçülen tüm gazlar analiz edilir 
ve kararlı bir okuma elde etmek için veriler sadece birkaç dakika içinde kaydedilir. Ayrı bir lityum pil güç kaynağı ile 
güçlü bir 10 bar kompresör, daha sonra gazı yüksek basınçta elektrikli ekipmana geri gönderir. 
 
Analizör, bugünkü tüm IEC ve CIGRE test konfigürasyonlarıyla önceden programlanmıştır. Ayrıca  özelleştirilmiş test 
parametreleri de oluşturabilir. Modüler tasarım, talep üzerine  sensör kombinasyonlarına izin verir. 
 
Bireysel müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde son derece yapılandırılabilir olsa da, Gasopur-210 SF6 Pump Back, 
işlevselliği artırmak için çeşitli standart özelliklere sahiptir.
 
Çalışma Prensibi 
 
SF6, mükemmel dielektrik özelliklere sahip, son derece kararlı, yanıcı olmayan ve yüksek oranda yalıtkan bir gazdır. 
Yaygın olarak orta ve yüksek voltajlı elektrik ekipmanlarında bir elektrik yalıtkanı, ark söndürme ve soğutma elemanı 
olarak kullanılır.  
 
Bununla birlikte, SF6 bir sera gazı olarak sınıflandırılır ve atmosfere kasıtlı olarak salınmasını önlemek için kapalı bir 
devre içinde tutulmalıdır. Uluslararası Kyoto anlaşması protokolü, üye devletler arasında zararlı emisyonlarda azalma 
yapılmasını zorunlu kılmıştır.  
 
Güç iletimi ve dağıtım ağı için SF6 teknolojisi çok önemlidir. Personeli, ekipmanı ve çevreyi korumak için bakım pro-
gramı dahilinde düzenli SF6 analizi yapılmalıdır. SF6 gazı içindeki herhangi bir bozunma ürününün ve nemin erken 
tespiti, bakım harcamalarını azaltmanın yanı sıra gereksiz duruşları, kesintileri ve arızaları önlemeye yardımcı olacaktır. 

Teknik Özellikler:

� Çalışma Sıcaklığı: -20°C….55°C
� Isınma Süresi: 20°C de 3-4 dakika
� Şarj Gerilimi: 90-260VAC, 50/60Hz 
� Pil Ömrü: 8 saati aşkın kullanım (4-6 saatlik şarj ile)
� Örnek Bağlantılar: Rectus tarzı bağlantı parçaları 
� Veri Çıkışı: USB bellek ile Excel uyumlu veriler
� Veri Depolama: 4GB Dahili veri depolama(1 yıl boyunca izlemeye izin verir) 
� Gaz Akışı: Dakikada 100-1000ml 
� Maksimum Giriş Basıncı: 10 bar 
� Opsiyonel Pompa: Dakikada 0-1 litre
� Ekran: 7 inç (180mm) tam renkli LCD dokunmatik ekran 
� Yazıcı: Entegre termal yazıcı , sonuçların çıktısını verir 
� Analizör Boyutları: 180 mm (Y) x 480 mm (G) x 360mm (D) Ağırlık: 8.5kg (Bütün cihaz ve kutu)  
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