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 250-38322830:، فاکس 250-38322832:تلفن  –، قطعه سوم 6ای برتر،خیابان صنعت شهرک صنعتی فن آوریه ،جاده قوچان82مشهد،کیلومتر  

 دستورالعمل نصب، بهره برداري و نگهداري

 MBW,MBR,MBUترانسفورمرهاي جريان رزيني فشار متوسط نوع 

زير بر روي ترانسفورمر نصب مي شود و استفاده از ترانسفورمر بايد بر اساا  مااادير ر ار شاده      شامل اطالعاتبرچسب مشخصات 

                                                                         .       باشد
 

                     
 

 

 

 
 

 

 يبهره بردارنصب و روش  –الف 

 رده و به ساازنده   ياردترانسفورمر چنانچه هر گونه آسيبي مشاهده گرديد از نصب خود يپس از باز ردن بسته بند -1

 .اطالع داده شود

 (1شکل) .دشوميمربوطه نصب  يچ هايدژنکتور و بستن پ يه بر روين ترانسفورمرها با قرار گرفتن شمش اوليا: MBUمدل  -2-1

قابل نصب  آنه شده در وسط يتعب يه از داخل لوله برنجين نوع ترانسفورمرها با عبور شمش اوليا:  MBWمدل  -2-2

امکاان   M10چ ينصاورت توساط پا   يز وجود دارد  ه در اين يفتن  فامکان در نظرگر يطبق درخواست مشتر. باشد يم

 (2شکل).باشد ينصب در محل مورد نظر را دارا م

. قابل نصب مي باشاد ه شده در وسط آن يتعب يله برنجيه به مين ترانسفورمرها با بستن شمش اوليا:  MBRمدل  -2-3

 (3شکل) .باشديقابل ارائه با  في نيز م MBWطبق درخواست مشتري همانند مدل 

 

 

 

 
 

 

 توضيح

Serial Number 

Transformer ratio 

Rated burden  

Accuracy class  
Referred standard 

Transformer type  

Highest voltage for equipment/Power-frequency 

withstand voltage/Rated lighting-impulse voltage  

Rated frequency 

Ambient temperature, Insulation class 

Max. altitude (in metre)above sea level  
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 .شوديانجام م M5چ يه از جنس برنج بوده و اتصاالت آن توسط پيثانو ينالهايترم -3
 

 

 

 

 

  

 

 

  :يم بندياگرام سيد -4

 در يک شبکه سه فاز به T1,T2,T3سه دستگاه ترانسفورمر جريان 

 .دني مي شوسيم بند روبه روصورت دياگرام 

 : يمنينکات ا

با يک  اوليه (هادي)شمشبه قرار گرفته در  نار لوله برنجي ترانسفورمر را  M4مهره ، MBWدر هنگام نصب مدل  -1

 .از راستاي هادي لوله خارج نشودمتصل نماييد  ه سيم به نحوي  سيم مسي

 .دمدار ثانويه ترانسفورمر جريان به هيچ وجه نبايستي اتصال باز باش -2

يشرايط نگهدار -ب  

طراحي و توليد  IEC 61869-2مطابق با استاندارد بين المللي  ،گروه صنعتي الکترو پژواک جريان ليه ترانسفورمرهاي 

 :باشند يمشرايط زير قابل نگهداري و نصب  در ه  شوند يم

 درجه حرارت محيط  -1
-5/+40

oC
  

 %59ساعته  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 موارد زير  نترل شود يرزين  يهاترانسفورمر عموماً   

 .شودبررسي  وضعيت اتصاالت و  يفيت آنها -1

 . نزين يا الکل براي اين  ار استفاده  رددر صورت نياز مي توان از ب .شودسطوح آلوده ترانسفورمر تميز  -2

به منظور ترميم آسيب هااي  وچاک   . آسيب هاي مکانيکي به خصوص پس از شرايط غير طبيعي شبکه بررسي شود -3

ابتدا محل مورد نظررا با يک اليه نازک از خميار سايليکن آغشاته     ،(ناشي از قوسهاي الکتريکي )سطوح ترانسفورمر 

 .با سازنده مشورت شود ،براي آسيب هاي بزرگتر سطوح. ده سطح مورد نظر را صاف  نيدساخته سپس با  اغذ سمبا
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MBUمدل 

هيل در ثانوير نسبت تبدييبا تغ يدرحالت دو نسبت يدرحالت تک نسبت  

S1-S2  :نسبت تبدیل پایین تر 

S1-S3  :نسبت تبدیل باالتر 

 

MBR ,MBWمدل MBR ,MBWمدل 

MBUمدل 


