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 250-38322830:، فاکس 250-38322832:تلفن  –، قطعه سوم 6شهرک صنعتی فن آوریهای برتر،خیابان صنعت  ،ه قوچانجاد82کیلومتر ،مشهد

 يو نگهدار يدستورالعمل نصب، بهره بردار 

 Indoorفشار متوسط نوع  ينيولتاژ رز يترانسفورمرها

  .مقادیر ذکر شده باشدد بر اساس یشود و استفاده از ترانسفورمر با يترانسفورمر نصب م هر يبر روشامل اطالعات زیر برچسب مشخصات  
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يبهره بردارنصب و  –الف 

 .کرده و به سازنده اطالع داده شود ياردترانسفورمر چنانچه هر گونه آسيبي مشاهده گردید از نصب خود يپس از بازکردن بسته بند -1
 .مورد نظر بسته و ثابت مي گردددر محل  M10نصب ترانسفورمر توسط چهار عدد پيچ و واشر  -2

ن نقاط داراي ولتاژ و نقاط هادي خارجي با نقااط زماين شاده مقااب      هنگام نصب، رعایت حداقل فواصل بي -3

 .، الزامي است1با مقادیر ذکرشده در جدول   ،2و 1شکل هاي 

 

ر مختلف ولتاژ یفواصل بر اساس مقاد-1 جدول                                                                                                                                             

 

 

 
 

 
(                                                   زمين نشده ) دوققبي ترانسفورمر ولتاژ -2شکل (              زمين شده)ترانسفورمر ولتاژتک ققبي  -1شکل        

جهت ميرا کردن  مي گردد توصيه شوند، ينوترال ایزوله، استفاده م يکه در سيستم ها  در ترانسفورمرهاي ولتاژ تک ققبي، -4

 Residualپيچي ، در مدار سيم 2اساس مقادیر داده شده در جدول  بر (Damping Resistor) یک مقاومت ،فرورزونانس

(. 3شکل )  داده شود قرار

 توضيح

Serial Number   

Primary Voltage 
Secondary Voltage, rated burden and accuracy class 

Residual winding voltage, rated burden and accuracy class 

Voltage factor  

Type of transformer 

Referred standard 
Highest voltage for equipment/Power-frequency 

withstand voltage/Rated lighting-impulse voltage  

Rated frequency   
Ambient temperature, Insulation class 

Max. altitude (in meter) 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  

 دیاگرام سيم بندي ترانسفورمر ولتاژ دو ققبي -4شکل 
                                         

                                          

مقاومت ميرا کنندهمشخصات  -2جدول   

 

 
 

 
 

 

يتک ققبولتاژ ترانسفورمر  يدیاگرام سيم بند - 3شکل      

 .، آمده است4در شکل  (T1,T2)بيدیاگرام سيم بندي دو ترانسفورمر ولتاژ دوقق  -5

و در مادار   2Aدر مدار اوليه جهت حفاظت شبکه فياوز فشاار متوساط حاداک ر      -6

 .استفاده شود 6Aفيوز حداک ر حفاظت ترانسفورمر،  يبراثانویه 

استفاده از برقگير داخل تابلو جهت جلوگيري از افزایش ناگهاني ولتاژ اوليه توصيه  -7

 . مي شود

اژ به شبکه فشار متوسط مي بایست بصورت ساه  هاي ولتفورمرققع و وصل ترانس -8

انجاام  فازها به صورت  غير همزمان چنانچه ققع و وصل . انجام گيردفاز همزمان 

                                                         .وجود داردآسيب رسيدن به ترانسفورمر  لحتمااگيرد 

 .مرولتاژ به هيچ وجه نباید اتصال کوتاه گرددرمدار ثانویه ترانسفو -9

يشرايط نگهدار -ب  

طراحي و توليد  IEC 61869-3مقاب  با استاندارد بين المللي  ،کليه ترانسفورمرهاي ولتاژ گروه صنعتي الکترو پژواک

 :باشند يمکه در شرایط زیر قابل نگهداري و نصب  شوند يم

 درجه حرارت محيط  -1
-5/+40

oC
  

 %95ساعته  24ي براي یک دوره رطوبت نسب  -2

 %99رطوبت نسبي براي یک دوره یک ماهه  -3

به تعمير و نگهداري خاصي نياز ندارد اما بازرسي هاي دوره اي مي بایست انجام و موارد  يرزین ترانسفورمر ولتاژ عموماً 

:زیر کنترل شود  

 .شودبررسي  وضعيت اتصاالت و کيفيت آنها -1

 . در صورت نياز مي توان از بنزین یا الکل براي این کار استفاده کرد .شودسقوح آلوده ترانسفورمر تميز  -2

به منظور ترميم آسايب هااي کوچاک    . آسيب هاي مکانيکي به خصوص پس از شرایط غير طبيعي شبکه بررسي شود -3

آغشاته   ابتدا محل مورد نظررا با یک الیه ناازک از خميار سايليکن    ،(ناشي از قوسهاي الکتریکي)سقوح ترانسفورمر 

 .با سازنده مشورت شود ،براي آسيب هاي بزرگتر سقوح. ساخته سپس با کاغذ سمباده سقح مورد نظر را صاف کنيد

Damping 

Power 

Damping 

Resistor 

Residual 

Voltage  

450 W  22 100/3 V 
450 W  27 110/3 V 
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