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Nagyteljesítményű szigetelőolaj 
 
 
 
 
 

A Nytro Lyra X kiváló minőségű szigetelőolaj amely megfelel az IEC 60296 Edition 4.0 
követelményeknek, beleértve a különleges alkalmazások által támasztott specifikus követelményeket is. A 
fejlesztéseknek és összetevőinek köszönhetően kiválóan ellenáll az olaj öregedésének. A Nytro Lyra X 
kiváló oxidációs stabilitása hosszabb transzformátor élettartamot és kevesebb karbantartást biztosít. 

 
 
 
 

 
Ipari célokra tervezve 

 

Ez a termék olajtöltésű villamos berendezésekhez 
lett kifejlesztve, beleértve a teljesítmény- és elosztó 
transzformátorokat, egyenirányítókat, megszakítókat 
és kapcsolókat. 

 

 
Teljesítmény és előnyök 

 

A termék nagyon jó hő elvezető képességgel 
rendelkezik. Az alacsony viszkozitásnak és viszkozitási 
indexnek köszönhetően ez a termék kiváló hő elvezető 
karakterisztikával bír hatékonyan biztosítva, hogy a hő 
hatékonyan távozzon a magból és a tekercsekből. 

 
Kiváló oxidációs stabilitás. A fejlesztéseknek és 
összetevőknek köszönhetően kiválóan ellenáll az olaj 
öregedésének és oxidációs stabilitása révén hosszabb 
transzformátor élettartamot és minimális karbantartást 
biztosít. 

 
Nagyon jó alacsony hőmérsékleti tulajdonságok. A 
nafténes jellemzők lehetővé teszik, hogy a 
transzformátor a lehető legalacsonyabb hőmérséklet 
mellett induljon dermedéspont depresszánsok 
alkalmazása nélkül. 

 
Magas átütési szilárdság. Ez a szigetelőolaj a 
legszigorúbb átütési szilárdságot is teljesíti 
amennyiben helyesen tárolják és kezelik.

Termékleírás 
 

Nytro Lyra X megfelel az IEC 60296 
Edition 4.0 által támasztott szigetelőolaj 
követelményeknek. A Nynas kiváló minőségű 
fokozatba sorolja ezt a terméket. 
 
Nytro Lyra X szigorúan bevizsgált termék, melyet 
az alábbi korróziós vizsgálatokkal elemeznek: 
- ASTM D1275 „ B” módszer. 
- IEC 62535 
- DIN 51353 

 
Az IEC 60296 Edition 4.0, szabvány szerint minden 
adalékanyag bevallott. 
 

 
Többel is tudunk szolgálni 
 

Örömünkre szolgál, hogy az egyik transzformátor 
olajunkat választotta. Amennyiben további kérdései 
vannak más termékeinkkel, szolgáltatásunkkal 
kapcsolatban kérjük, keresse meg helyi Nynas 
képviselőnket. A kiváló minőségű olajak mellett 
széleskörű szolgáltatásokat is ajánlunk, beleértve a 
sürgősségi szállítást világszerte, mintaküldést és 
elemzést, tréningeket és szemináriumokat. 
Magyarországi forgalmazó: 
Lavina Szerviz Kft. www.lavina.hu 
További kapcsolat: www.nynas.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

http://www.nynas.com/


      TERMÉK ADATLAP 

Nytro Lyra X 

 

 

 
TULAJDONSÁG                              MÉRT. E.        VIZSGÁLATI           KÖVETELMÉNYSZINTEK         JELLEMZŐ ÉRTÉK 

 

 
 

1 – Fizikai tulajdonságok 
 

 2 

Viszkozitás 40°C-on                                  mm /s 
  

2 
Viszkozitás  -30°C                                   mm /s 

   MÓDSZER  MIN MAX  

ISO 3104  12.0 9.3 

ISO 3104  1800 926 

Folyáspont °C ISO 3016  -40 -48 

Víztartalom mg/kg IEC 60814  30 <20 

Átütési feszültség      
- Kezelés előtt kV IEC 60156 30  40-60 

- Kezelés után kV  70  >70 

Sűrűség  20°C-on 3 

kg/dm ISO 12185  0.895 0.870 

DDF 90°C-on  IEC 60247  0.005 <0.001 

2 – Finomság/stabilitás      

Küllem  IEC 60296 Átlátszó,üledék mentes megfelel 

Savasság mg KOH/g IEC 62021  0.01 <0.01 

Határfelületi feszültség mN/m EN 14210 40  50 

Összes kéntartalom % ISO 14596  0.15 0.01 

Maró kén  DIN 51353 nem korrozív  nem korrozív 

Potenciálisan maró kén  IEC 62535 nem korrozív  nem korrozív 

Maró kén  ASTM D 1275 B nem korrozív  nem korrozív 

DBDS mg/kg IEC 62697-1  nem kimutatható nem kimutatható 

Antioxidáns % IEC 60666 0.08 0.4 0.38 

Fém passzivátor adalék mg/kg IEC 60666  nem kimutatható nem kimutatható 

Furfuroltartalom 
mg/kg IEC 61198  0.05 <0.05 

Aromásvegyület tartalom % IEC 60590   5 

3 - Teljesítmény      

Oxidációs stabilitás 120°C-on 500 ó  IEC 61125 C    
Teljes savasság mg KOH/g   0.3 0.06 

Iszap %   0.05 <0.02 

Dielektromos veszteségi tényező 
DDF 90°C-on 

   0.050 0.020 

4 – Egyészségügy, biztonság 
 

Flash p 

 
 

°C 

 

 
ISO 2719 

 

 
135 

  

 
152 PCA  % IP 346  3 <3 

PCB        IEC 61619 nem kimutatható  nem kimutatható 

Lobbanáspont PM      °C ISO 2719 135  152 

Az inhibitált Nytro Lyra X szigetelőolaj kiváló elektromos és öregedési tulajdonságokkal 

bír, és megfelel az IEC 60296 (03) szabványban a különleges felhasználású termékekre 

meghatározott követelményeknek. 

. 

Erősen hidrogénezett szigetelőolaj 

Kiadás dátuma: 2012-04-01 

 
 
 
 

 


