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 350-28233820:، فاکس 350-28233823:تلفن  –، قطعه سوم 6شهرک صنعتی فن آوریهای برتر،خیابان صنعت  ،جاده قوچان82،کیلومتر مشهد

 دستورالعمل نصب، بهره برداري و نگهداري

 Indoorترانسفورمرهاي جريان رزيني فشار متوسط نوع 

زير بر روي ترانسفورمر نصب مي شود و استفاده از ترانسفورمر بايد بر اساس مقادير  شامل اطالعاتبرچسب مشخصات 

                                                                         .       ذکر شده باشد
 

                 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 يبهره بردارنصب و روش  –الف 

 .کرده و به سازنده اطالع داده شود ياردترانسفورمر چنانچه هر گونه آسيبي مشاهده گرديد از نصب خود يس از بازکردن بسته بندپ -1

ن ترانس فورمر  يزم  . گردد يدر محل مورد نظر بسته و ثابت م يق کفياز طر M10چ يچهار پتوسط ن ترانسفورمرها يا -2

 . (نصب مي گردد M14ترانسفورمر توسط پيچ  MCT 20/2تيپ  در) شود ياز پشت آن متصل م M8چ يتوسط پ

هنگام نصب، رعايت حداقل فواصل بين نقاط داراي ولتاژ و نق اط ه ادي    -3

ر آورده ش ده در  يبا مق اد  روبه روکل شخارجي با نقاط زمين شده مطابق 

                                                                                                                                             .   است  يجدول الزام

 
 ازتغيير نسبت تبديل قابليت براي ترانسفورمرهايي که . مي شوند انجام M12اوليه توسط پيچ  يترمينالهااتصاالت  -4

درتيپه اي مختل     زير ه اي  رابط مسي به همراه پيچ جهت ايجاد اتصاالت بين ترمينالها مطابق شکل را دارند از اوليه
اوليه و ثانويه همراه ترانس فورمر تحوي ل    يپيچها و اتصاالت مربوط به ترمينالها يتمام) شودمي استفاده ترانسفورمرها
 .(شده است

 
 

 

 

 

 

                      

 

                   Low Ratio                                              High Ratio

 توضيح

Serial Number 

Transformer ratio 

Terminal marking for core 1,core2 

Rated burden for each core 

Accuracy class for measuring core 

Accuracy class for protective core  
Referred standard 

Transformer type  

Highest voltage for equipment/Power-frequency 

withstand voltage/Rated lighting-impulse voltage  

Rated frequency 

Rated short time thermal current   
Rated dynamic current  

Ambient temperature, Insulation class 

Max. altitude (in metre)above sea level  

B(mm) A(mm) Um(KV) 

110 100 12 

210 190 24 

290 270 36 
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   irPejvak@electropejvak.                              www.Electropejvak.ir  

با سه محل خروج  يکيپالست کاور توسطنالها يمجموعه ترم .باشد يمکل ين يآبکار با ه از جنس برنجيثانو ينالهايترم -5

 .انجام مي شوند M5نويه توسط پيچ اتصاالت ترمينالهاي ثا.پوشش داده شده است که قابليت پلمپ شدن دارد ،کابل

 :باشد يثانويه به صورت زير م يترمينالها يگيررراقترتيب 

 در حالت يک نسبتي و يا تغيير نسبت تبديل در اوليه( ال  

 در حالت تغيير نسبت تبديل در ثانويه( ب 

  :يم بندياگرام سيد -5

 .دنسيم بندي مي شو روبه رودر يک شبکه سه فاز به صورت دياگرام  T1,T2,T3سه دستگاه ترانسفورمر جريان 
 

 : يمنينکات ا

 .اتصال باز گردد يستيچ وجه نبايان به هيجر ره ترانسفورميمدار ثانو -1

پشت  M8قت نماييد حتماً ترانسفورمر توسط مهره در هنگام نصب د -2

 .آن زمين شود

يشرايط نگهدار -ب  

مطابق با استاندارد  ،گروه صنعتي الکترو پژواک جريانکليه ترانسفورمرهاي 

 :باشند يمشرايط زير قابل نگهداري و نصب  درکه  شوند يمطراحي و توليد  IEC 61869-2بين المللي 

 درجه حرارت محيط  -1
-5/+40

oC
  

 %55ساعته  24رطوبت نسبي براي يک دوره   -2

 %59رطوبت نسبي براي يک دوره يک ماهه  -3

به تعمير و نگهداري خاصي نياز ندارد اما بازرسي هاي دوره اي مي بايست انجام و  يرزين  يهاترانسفورمر عموماً   

:موارد زير کنترل شود  

 .شودبررسي  وضعيت اتصاالت و کيفيت آنها -1

 . در صورت نياز مي توان از بنزين يا الکل براي اين کار استفاده کرد .شودنسفورمر تميز سطوح آلوده ترا -2

ب ه منظ ور ت رميم آس يب ه اي      . آسيب هاي مکانيکي به خصوص پس از شرايط غير طبيعي شبکه بررس ي ش ود   -3

از خمي ر  ابتدا محل م ورد نظ ررا ب ا ي ک الي ه ن ازک        ،(ناشي از قوسهاي الکتريکي )کوچک سطوح ترانسفورمر 

ب ا   ،براي آسيب هاي بزرگت ر س طوح  . سيليکن آغشته ساخته سپس با کاغذ سمباده سطح مورد نظر را صاف کنيد

 .سازنده مشورت شود

Core3 Core2 Core1 

3S2 3S1 2S2 2S1 1S2 1S1 

Core2 Core1 

2S3 2S2 2S1 1S3 1S2 1S1 

W
I0

2
0
3
  
 R

ev
.3

 


