MESSKO® MTRAB® 2.5
TECNOLOGIA COMPROVADA E
EXPERIÊNCIA PRÁTICA MUNDIAL.
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MESSKO® MTRAB® 2.5

TECNOLOGIA REVOLUCIONÁRIA COM
FUNÇÃO CONFIÁVEL E INTERFACE
DE DADOS DIGITAIS.
Os desumidificadores de ar livres de manutenção da família de produtos MESSKO® MTRAB®
eliminam a entrada de umidade no fluido isolante de transformadores, comutadores de
derivação e outros componentes elétricos preenchidos com fluido isolante. E agora estão
disponíveis com uma nova função app que permite uma leitura fácil dos dados.
Prevenção ativa da entrada de humidade
em fluidos isolantes
Nos transformadores de potência, os tempos de operação cada vez mais longos, associados a densidades
de corrente sempre crescentes, levam a um aumento constante das exigências sobre o componente.
Os desumidificadores de ar livre de manutenção
MTRAB® desumidificam continuamente e monitoram
o ciclo de respiração dos transformadores de potência – em todas as zonas climáticas. Os desumidificadores são auto-regenerantes, o que garante o máximo tempo de funcionamento e segurança, reduzindo
os custos de operação. Os dispositivos MTRAB® foram
testados 90.000 vezes em todo o mundo. Um inteligente algoritmo garante a conformidade contínua
com a norma IEC 60076-22-7 (nova norma para
acessórios de transformadores – desumidificadores
de ar autorregeneradores).

NFC
NFC

Princípio de funcionamento:
simplesmente eficaz
No funcionamento normal, o ar que flui para o conservador de óleo é conduzido através do agente de
secagem (sílica gel) e seco durante o processo. O grau
de umidade do ar existente na tubulação que vai até o
tanque de expansão é permanentemente monitorado.
Se o teor de umidade (% u.r.) atingir o valor-limite definido, a regeneração do agente de secagem é ativada,
dependendo do comportamento do componente. O
algoritmo inteligente garante a conformidade com a
norma IEC 60076-22-7.

Comutador de derivação

Bobina de extinção de
ligação à terra
(bobina Petersen)

Caixas de cabos
preenchidas com ar

Transformadores
de veículos

Transformadores
de rede ≤ 40 MVA

Transformadores
elevadores e de rede
> 40 MVA ≤ 200 MVA

Transformadores
de gerador e de cúpula
de rede > 200 MVA

Defasadores
≤ 40 MVA

Defasadores
> 40 MVA ≤ 200 MVA

Defasadores
> 200 MVA

Indutores
≤ 40 Mvar

Indutores
> 40 Mvar ≤ 200 Mvar

MESSKO® MTRAB® 2.5 Visão geral das recomendações de aplicação e tipos de produtos

Tipo

DB100

DB100

DB100

DB100

DB100T

DB200T

DB200D-T

DB100T

DB200T

DB200D-T

DB100T

DB200T

Sílica-gel

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

2,2 kg

4,4 kg

1,1 kg

2,2 kg

4,4 kg

1,1 kg

2,2 kg

Aplicação

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB100

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB200

MESSKO® MTRAB® 2.5 DB200D

Suas vantagens em resumo

Personalização possível

I Redução dos custos operacionais e

I
I
I
I

aumento da confiabilidade operacional
I Proteção ativa do fluido isolante contra

umidade

Modelo Offshore
Aquecimento do filtro
Proteção ampliada contra sobretensão
Modbus RTU via RS48

I Condição-dependente e algoritmo de
I
I
I
I
I

auto-aprendizagem
Eficiência significativamente maior do
que concorrentes de mercado
Fácil de integrar em ETOS® (Embedded
Transformer Operating System)
Fácil Retrofitting para equipamentos
existentes em operação
Sucesso mundial e apto para o futuro,
de acordo com a IEC 60076-22-7
Fácil leitura de dados usando o aplicativo
MESSKO® MTRAB®

Características do MESSKO® MTRAB® 2.5
I Registro de dados incluso (software opcional)
I Proteção estendida contra sobretensão de acordo
I
I
I

I

Indutores
> 200 Mvar

Transformadores
HVDC

Transformadores de
forno

Transformadores de
caverna

Transformadores de
máquinas GSU

I

DB200D-T

DB200D-T

DB200G

DB200G

DB200G

4,4 kg

4,4 kg

2,2 kg

2,2 kg

2,2 kg

com EN 60664-1 categoria III
Classe de proteção IP 66/IP67
Proteção anticorrosiva para C4H ou CX de acordo
com IEC12944
Botão de teste para teste manual de função
de saída do dispositivo e de alarme
(incluídas como padrão)
Conexão direta com monitoramento e sistemas
SCADA
Preparado para integração em ETOS® (opcional)

Mais informações:
MESSKO® MTRAB® 2.5

is/Kommunikation

MESSKO® MTRAB® 2.5 –
VISÃO GERAL DOS DESTAQUES.
Confiável e altamente eficaz
I		Operação livre de manutenção no modo 24/7
I		Comprovado ao longo de muitos anos em todos os climas extremos:

		Calor, frio, seco ou úmido
2525-Komplexitätsreduktion

Sekretärinnenkreis/Kommunikation

Reduz custos de manutenção e de serviços
I		Sem custos de inspeção e de manutenção, ao contrário dos
Flexibilität/Maßgeschneiderte
Lösung

Beratung

		desumidificadores de ar convencionais
I		Grande economia de custos, pois não é necessário substituir o agente de secagem

is/Kommunikation

Qualidade comprovada com a tecnologia mais recente

2444-Service-Netzwerk

ätsreduktion

geschneiderte

geschneiderte

ose

(nova norma para acessórios de transformadores – desumidificadores de ar autorregeneradores)
I		Fácil visualização dos dados usando o aplicativo MESSKO® MTRAB®

Sekretärinnenkreis/Kommunikation

ätsreduktion

g

I		6.500 clientes MESSKO® MTRAB® em 180 países
I		Mais de 15 anos de experiência na área
I		Desenvolvido e testado de acordo com a IEC 60076-22-7

Sekretärinnenkreis/Kommunikation
1930-Training + MRcademy

Comunicação e integração em ETOS®

1930-Retrofit Motor-Drive

I		Integração simples dos dados no sistema operacional de transformador incorporado

Beratung

ETOS® Embedded Transformer Operating System MR
I		Conexão a SCADA através de interfaces analógicas e digitais
Beratung
1930-Accessories, Monitoring systems

1930-diagnose, Fingerprints

Protege e mantém segura a saúde do transformador

tzwerk

I		Assegura a função do transformador
I		Garantia da vida útil do componente
I		Proteção dos investimentos e de ativos

tzwerk

g

2529-Cyber Security

2529-Intelligenter Kopfantrieb

rwachung

g

1930-Installation

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Germany

Neutralleiterüberlastung

1930-Fleet Management

1930-Training + MRcademy

1930-Training + MRcademy

1930-Retrofit Motor-Drive

1930-Ölanalyse

1930-OLTC-Diagnose

1930-Accessories, Monitoring systems

1930-diagnose, Fingerprints

1930-Retrofit Motor-Drive

Phone +49 941 4090-0
E-mail: sales@reinhausen.com
www.reinhausen.com

Spannungshaltung 2

1930-Oil Handling

Phasenunsymmetrien

Kommutierungseinbruch
Erneuerbare Energien

ose

1930-Accessories, Monitoring systems

n

1930-Projektmanagement

n

1930-Projektmanagement

Maximaler Energiegewinn
Netztopologie

Frequenzschwankungen
Stabile Spannung

1930-diagnose, Fingerprints

1930-Oil Handling

1930-Training + MRcademy

2529-Cyber Security

THE POWER BEHIND POWER.
2529-Intelligenter Kopfantrieb

1930-Retrofit Motor-Drive
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MESSKO® MTRAB® 2.5 PT– 12/22 – uw – ©Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022
1930-Projektmanagement

1930-Oil Handling

1930-Training + MRcademy

1930-Retrofit Motor-Drive

