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Accuracy in everything we do.

Calisto Online DGA monitoring 
pro výkonové transformátory a

ostatní olejem plněné  zařízení

Přesnost
podle návrhu



Calisto online DGA monitory poskytují údaje které potřebujete k následujícím rozhodnutím

Při shodě s údajů z monitoringu a laboratorních měření lze provést posouzení stavu s důvěrou.

Přesné údaje DGA umožňují diagnostiku transformátorů.

Pokud oblast nejistoty překročí několik oblastí poruchy, spolehlivá

diagnostika není možná:

závažnost poruchy je nejasná.

Fakkkttt: DGA je jedním z nejdůležitějších nástrojů
pro diagnostiku transformátorů.

You would not accept offsets or drift from any other 
measurement tools.

Why should DGA monitors be any different?

Červená ± 15%

Modrá ± 30%

Optimal loading 
decisions

Včasné
odhalení nad-
cházejících
selhání

Účinná a
udržitelná údržba

Na přesnosti záleží

Trending just isn’t enough!
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Na provozuschopnosti  zzzááállleeežžžííí

Nízké, předvídatelné celkové náklady na údržbu

Calisto detekční monitory:
Calisto a Calisto 2 

Calisto Diagnostické monitory:
Calisto 5 a Calisto 9

více jak 15 let
životnost

Standardní záruka na všechny 
Calisto produkty

• Minimalizace falešných poplachů
• Plánovaná údržba

Vodík 
+ vlhkost

Vodík, vlhkost 
+ kysličník uhelnatý

5 poruchových plynů 
+ vlhkost

Kompletní DGA 
+ vlhkost

Calisto monitory nabízejí dlouhodobou spolehlivost

•  Samokalibrace
• Plně funkční i v nejtvrdších podmínkách

prostředí
• Prověřená průmyslová elektronika
•  5kV rázová izolace na všech síťových

připojeních

•  250 ms ochrana proti přerušení napájení
•  Nejlepší hodnocenívoblastiEMCabezpečnosti
•  Technický servis a podpora po celém světě
•  24-hodinová podpora

Snadná zaměnitelnost mezi
detekčními a diagnostickými jednotkami pro
optimální strategie rozmístění

Virtually maintenance-free: 
annual visual inspection



Calisto software interface se používápro 

všechny verze Calisto:

Centralizujte data pro rychlou
a snadnou dostupnost

Provede přesný výklad údajů o
testech oleje

Zavede konzistentní “zdravotní
index”

Obdržíte pouze potřebná upo-
zornění

Inside View, nejkomplexnějšídiagnostický software DGA a dielektrický olej na trhu, integruje
data z jakékoli značky online monitoru nebo přenosného analyzátoru a laboratoře pro testování
oleje.

Calisto software manažer

 Inside View diagnostický software

• Konfigurace monitorovacího nastavení a úrovně alarmu
• Zobrazení stavu monitoru
• Staženíhistorických dat
• Upgrady monitoru
• Poskytujte jednoduchou funkci SCADA

BBByyyllliii   jjjsssmmmeee   ppprrrvvvnnnííí...
Stále to děláme nejlépe.

Více než 50 let
odborných znalostí 
DGA.



Správná rozhodnutí vyžadují správná data.



Accreditations

EN-CENTRUM, s.r.o.

L idická 66
Praha 5
150 00
Tel: +420 257 322 538
Fax:  +420 251 560 202

E-mail :  sales@encentrum.cz

• Doručení na čas

• Vynikající technická podpora

• Odpovědnost a služby zákazníkům

• Opravy

• Zabezpečení kvality na celém území

© 2017 Morgan Schaffer Ltd. Al l  r ights reserved. The Morgan Schaffer logo is a trademark of Morgan Schaffer Ltd.

www.morganschaffer.com

Přesnost ve ve všem, co děláme.

Pro více informací o monitorovacích zařízeních Calisto online DGA

nás kontaktuje: 

Morgan Schaffer is ISO 9001:2008 cert i f ied. Morgan Schaffer laboratory is ISO/IEC 17025:2005 accredited by the ANSI-ASQ 
National Accreditat ion Board for the tests l isted on i ts scope of accreditat ion. Morgan Schaffer is also ISO Guide 34:2009 
accredited by the ANSI-ASQ National Accreditat ion Board for the production of reference materials l isted on i ts scope of 
accreditat ion.


