
VOLTWAY N8X
Wysokowydajny olej transformatorowy

Opis produktu

VOLTWAY N8X to zapewniajacy uzyskiwanie wysokich osiagów olej transformatorowy odpowiedni do wszelkiego
rodzaju transformatorów. Ma bardzo duza stabilnosc oksydacyjna, doskonale wlasciwosci elektryczne, dobre
wlasciwosci chlodzace oraz bardzo dobre wlasciwosci w niskich temperaturach.

Obszar stosowania

Moze byc stosowany we wszelkiego rodzaju transformatorach, przelacznikach, aparaturze rozdzielczej i innych
urzadzeniach elektrycznych. VOLTWAY N8X calkowicie miesza sie z innymi olejami transformatorowymi
spelniajacymi wymagania norm IEC 60296 ed. 4(2012), zastosowania specjalne, oraz ASTM D 3487-08. Oleje
inhibitowane (tzn. oleje starzejace sie bardzo powoli) róznych marek, ale tej samej kategorii i zgodne z tymi samymi
normami z reguly mieszaja sie ze soba w dowolnych proporcjach.

Cechy charakterystyczne i zalety

VOLTWAY N8X to inhibitowany naftenowy olej transformatorowy o doskonalych wlasciwosciach w niskich
temperaturach. Charakteryzuje sie wyjatkowa stabilnoscia oksydacyjna i duza wytrzymaloscia dielektryczna, dzieki
czemu spelnia wymagania rynkowe (czesto z zapasem). Ilosc powstajacych kwasów i pozostalosci utleniania jest
bardzo mala, co przyczynia sie do wydluzenia okresu eksploatacji transformatora. Ma równiez doskonale wlasciwosci
wymiany ciepla, dzieki czemu zapewnia, ze cieplo jest odprowadzane od uzwojen i rdzenia. Nie zawiera zadnych
ponownie rafinowanych ani zawróconych do obiegu olejów.
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Próby i zatwierdzenia

Specyfikacje:  IEC 60296 ed. 4 (2012)
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Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku kontaktu ze skóra dokladnie przemyc ja woda mydlana. Usuwac zuzyty olej w
punkcie recyklingu lub równowaznym. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i
dostarczane na żądanie.



Dane charakterystyczne

Charakterystyka Wartość Jednostki Metoda

Liczba kwasowa <0.01 mg KOH/g ISO 6618
Breakdown voltage-before
treatment

52 kV IEC 60156

Breakdown voltage-after treatment >70 kV IEC 60156
Temperatura zapłonu zmierzona w
zamkniętym pojemniku (PM)

144 °C ISO 2719

temperatura krzepnięcia -63 °C ISO 3016
Lepkość w temperaturze 40°C 7.6 mm²/s ISO 3104
Corrosive sulphur non-corrosive - DIN 51353
DDF at 90°C 0.03 - IEC 61125 C
Gęstość w temperaturze 20°C 0.877 g/ml ISO 12185
Dielectric dissip. factor at 90°C 0.001 - IEC 60247
Interfacial tension 50 mN/m EN 14210
Sludge 0.02 % IEC 61125 C
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Kwasowość całkowita 0.04 mg KOH/g IEC 61125 C
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