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CÔNG TY CP XNK ĐT TM Việt Nam
CHUYÊN CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤC VỤ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIAO THÔNG, THỦY LỢI, MÔI
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MÔ TẢ:
Dầu biến thế
được pha chế từ dầu gốc, tinh chế bằng dung môi và hydro sau đó được khử nước và không khí dưới áp
suất chân không để triệt tiêu hơi ẩm, tăng cường khả năng cách điện, nó cũng được xử lý bằng nitơ để ức
chế quá trình tự ôxi hoá. Loại dầu này có chứa các phụ gia chống ôxi hoá, do đó nó có tính làm mát, tính
chất cách điện và độ bền ôxi hoá tuyệt vời.
TÍNH CHẤT:
Dầu biến thế có tính chất cách điện tuyệt vời cho cuộn dây và lõi thép của biến thế điện, có chức năng
hấp thụ và làm mát các bộ phận phát nhiệt trong máy biến áp, trong máy ngắt, tụ điện, ngoài ra nó còn
có các chức năng cách điện các cực.
Dầu biến thế được pha chế đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về dầu cách điện như: BS 148; IEC 296
Có tính chất cách điện tuyệt vời thể hiện qua các đặc trưng kỹ thuật: Điện áp đánh thủng, tổn hao điện
môi, điện trở khối.
Có độ nhớt thuận lợi cho việc lưu thông trong thiết bị điện do đó nâng cao hiệu quả làm mát.
Có điểm đông đặc thấp.
Có độ bền nhiệt và độ bền ôxi hoá cao.
Mất mát do bay hơi thấp khi sử dụng.
Chống tạo cặn các bon khi phát sinh hồ quang, tia lửa điện..
Nhãn dầu biến thế chúng tôi đang cung cấp trên thị trường: Transol, PCL Supertrans, Electrol, Divyol...
Công ty CP XNK Đầu Tư Thương Mại Việt Nam là đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực phân phối các
vật tư địa kỹ thuật .Chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng với mức giá ưu đãi và chất
lượng tốt nhất.
Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng!
Xin liên hệ: Mr.Cường – CÔNG TY CP XNK DT TM VIỆT NAM
Tel: 0165. 3304.059 (Mr.Cường) - 090 689 3186 (Mr.Hoàng)
Website: www.khn88.com
Email: nguyencuong76.tlu@gmail.com
Địa chỉ: Số 12 - Cầu Quán Gánh - QL 1A - Thường Tín - Hà Nội.
Tag: Rọ đá|Vải địa kỹ thuật|Giấy dầu|Màng chống thấm HDPE|Khe co giãn cao su|Gối cầu cao su|Dầu
biến thế|Băng cản nước pvc|Khớp nối kn92
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