
Izolační oleje

Software pro diagnostiku



Chcete-li určit stav zařízení, potřebujete přesná data a potřebujete také efek-
tivní software pro interpretaci těchto dat. Inside View je nejsilnějším nástro-
jem pro interpretaci dat transformátorových olejů.

Na přřřeeesssnnnooossstttiii   zzzááállleeežžžííí   

Integrace dat z více zdrojů:
•   Laboratoře
•   Online monitory
•   Přenosné analyzátory plynů

Provede 3 typy analýz a generu-
je podrobné protokoly o:
•   Rozířené                      DGA
•   Kvalita oleje
•   Degradace papíru

Srovnává stav zařízení s pětis-
tupňovým zdravotním indexem
Ověření výsledků pomocí více
diagnostických metod, jako je Du-
valův trojúhelník, Rogers Ratios
atd.
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Inside View rovněž řeší nejčastější výzvy, kterým čelí správci majetku:

Centralizuje všechna                 data z testů olejů pro
rychlou a snadnou dostupnost v celé

organizaci, takže                    šetříte                      čas hledáním dat

Zahlceni

s neorganizovanými

a rozptýlenými daty?

Trávit příliš mnoho

času s interpretací dat?

            
Kombinuje data z více zdrojů pro
aktivní řízení rizik založené  
na rychlé a přesné analýze

Máte potíže s   

detekcí abnormál-

ního chování?

Provádí komplexní analýzu dat tak, abyste dostali pouze
potřebná upozornění na základě předem nastavených nebo

snadno přizpůsobitelných úrovní alarmů

Chybí kritické

informace?

Sleduje až 100 typů údajů
souvisejících s oleji a poskytuje
přehledné posouzení stavu a
interpretaci

Jak efektivní je       
hodnocení stavu      
majetku?

Provádí komplexní výpočty založené
na vlastnostech a historických datech,
čímžželiminuje lidské chyby

Analyzuje nejen aktuální hladiny plynu,
ale i změnu hladiny plynu a rychlost
změny (trendování) v průběhu času



                Nejkomplexnější nástroj pro interpretaci kvality DGA a kvality oleje.

•   Pracuje s online monitory všech výrobců

•   Integruje data z více zdrojů a identifikuje zdroj každého                   datového souboru

•   Poskytuje podrobnější a srozumitelnější údaje pomocí grafů, tabulek, mřížky                atd.

•   Umožňuje                 vytvořit vlastní výpočty zdravotního indexu

•   Provede skutečné spojení s vašímonline DGA monitorem

•   Poskytuje větší                 zabezpečení dat, protože                    je nainstalován v rámci vlastní infrastruktury

                Vytváříme řešení ,takže                         Vy nemusíte.

•   Morgan Schaffer má více než 50 let odborných zkušeností                       s řízením údajů DGA

•   Zahrnuje nejnovější                   špičkové                 postupy v oboru

•   Poskytujeme vývoj a přizpůsobování softwaru  

•   Aktualizace pro splnění nových průmyslových norem

PPPrrroooččč   zzzvvvooollliiittt   Inside View?

Uspořádejte data
a zefektivněte své
procesy analýzy

Ušetřete                       čas a peníze
optimalizací

řízení a analýzy

Zajistěte bezpečnost
vašich              dat

Získejte přesné,
komplexní analýzy
stavu vašeho
zařízení

Nezbytný nástroj pro správu údajů o testování oleje.

Další důvody k výběru Inside View:

•   Poskytuje analýzu různých aktiv: hlavní nádrže,LTC, kabely ponořené do oleje atd.

•   Licence se vztahuje na jednu nádrž ,ne na jednoho uživatele

•   Vyberte parametry klasifikace aktiv a vlastní indexy   



Přenosy dat o zavedení softwaru mohou být časově náročné. Proto Morgan
Schaffer nabízí:

•   Konverze a integrace historických dat

•   Pomoc při instalaci a konfiguraci parametrů (vzdálené nebo přímo na místě)

•   Komplexní technická podpora

•   Šškolenína místě

•   Vývoj přizpůsobených diagnostických metod výpočtu

Na servisu zzzááállleeežžžííí

Děláme pro vás 
práci!

Snadná
implementace

Kompatibilní se
všemi  výrobci

Snadná
správa IT
oddělením

Nasazeno jako
webová
aplikace

Implementace do 
vašíinfrastruktury

nebo cloudu

Snadná implementace a maximální 
bezpečnost dat 



Přesná data + Přesná interpretace

= Správná rozhodnutí


