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Доставчикът не носи отговорност за употребата или неправилната употреба на продуктите, споменати в това 
ръководство. Настоящето ръководство не съдържа всички детайли или допустими варианти на свързване, инста-
лация и възможни операции. За повече информация или за разрешаването на специфични проблеми, които не са 
включени в това ръководство, моля свържете се с Легранд. ПРОЧЕТЕТЕ ЦЕЛИЯ ДОКУМЕНТ ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ 
КЪМ ИНСТАЛАЦИЯ!!!
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1. Инструкции за безопастност
Сухият трансформатор представлява електрическо оборудване. Сухият трансформатор трябва да бъде 
инсталиран, защитен и използван в съответствие с действащите местни (държавни) и международни 
стандарти и норми. Евентуална неправилна инсталация или употреба на сухия трансформатор може 
да причини токов удар или пожар.

Моля, прочетете внимателно това ръководство за инсталация преди да: повдигате, местите или 
включите трансформатора.

Всяка операция, извършвана върху трансформатора трябва да се осъществява, когато той не е 
захранен.

Уверете се, че сухият трансформатор не може да бъде включен към захранващата мрежа, без ваше 
разрешение, преди да започнете работа.

Не включвайте трансформатора, преди да сте го заземили.

Внимателно проверете трансформатора, преди го включите.

Не се приближавайте до сухия трансформатор преди да сте заземили намотките.

Не се доближавайте до трансформатора и/или не премахвайте защитните устройства, когато 
трансформаторът е под напрежение.

Всеки трансформатор генерира магнитно поле. Хора носещи метални или електронни устройства 
(например: пейсмейкър), не бива да се доближават до работещ трансформатор, на по-малко от 3 м.

Трансформаторът, трябва да бъде инсталиран според указанията за монтаж, от опитен и квалифициран  
електротехник, за работа с високо напрежение. Не отваряйте, не разглобявайте, не модифицирайте 
трансформатора с изключение на специфичните указания дадени в това инсталационно ръководство. 
Всички продукти на Легранд трябва да бъдат разглобявани и поправяни само от обучен и оторизиран 
от Легранд персонал. Легранд не носи отговорност за непозволено отваряне или поправка.

0
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1. Изводи Ниско Напрежение (Н.Н.)
2. Халки за вдигане
3. Фабрична табелка, с технически параметри
4. Магнитопровод
5. Намотка средно напрежение (Ср.Н.)
6. Заземителни клеми
7. Количка от П-образни носещи профили, с двупосочно ориентиране на колелата
8. Регулиране на напрежението на страна Ср.Н.
9. Изводи Средно Напрежение (Ср.Н.)
10. Клемна кутия за температурни датчици
11. Свързващи шини/пръти, при схема „Триъгълник“/“Delta“
12. Място за захващане при хоризонтално движение
13. Температурни датчици
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IEC 60076-11 - Силови трансформатори - част 11: Сух тип.

IEC 60076-1 - Силови трансформатори - част 1: Основни характеристики

IEC 60076-2 - Силови трансформатори - част 2: Повишаване на температурата

IEC 60076-3 – Силови трансформатори - част 3: Изолационни нива, диелектричен тест и въздушни междини

IEC 60076-5 - Силови трансформатори - част 5: Устойчивост при къси съединения

IEC 60076-10 - Силови трансформатори - част 10: Определяне на звуковите нива

IEC 60085 – Топлинни оценки и предназначение 

IEC 60270 – Високо-волтова техника - Измерване на частични разряди 

IEC 60529 – Степен на защита, осигурена посредством кожух  (IP код)

2. Стандарти

3. Фабрична табелка, с технически параметри

3.1 Условия за правилната работа на трансформатора
• Спазвайте всички инструкции в това ръководство
• Работа на трансформатора в съответствие с техническите параметри от фабричната табелка
• Заземяване на трансформатора, посредством заземителните му клеми
• Защита на трансформатора срещу: химически агенти, запрашаване, атмосферно замърсяване, слънчева 

радиация, растения и животни, които биха могли да нарушат нормалните условия на работа 
• Защита на трансформатора срещу механически повреди по време на монтаж и последстваща експлоатация
• Защита срещу пренапрежения

Върху фабричната табелка са написани техническите параметри и серийния номер на всеки трансформатор
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По време на транспорт трансформаторите трябва да бъдат добре фиксирани, както е показано на снимките. 
Клеми Ср.Н. и Н.Н. не трябва да бъдат под натиска на поддържащите ремъци.

4. Транспорт, приемане и съхранение

Препоръчва се, след като бъде доставен на съответното място, трансформатора да бъде внимателно проверен.

При определени случаи трябва да бъдат проверени следните детайли: Изводи и връзки Ср.Н. и Н.Н.; наличие 
на драскотини и/или пукнатини в намотките Ср.Н. и тяхното центриране, спрямо намотки Н.Н.; цялостта на 
защитния кожух (ако има такъв); наличие на замърсявания, кал, чужди тела, влага или вода.

Всяко несъответствие трябва да се впише в транспортния документ и да се съобщи на превозвача или на 
Легранд. Ако до 5 дни не се декларират аномалии и/или дефекти пред Легранд, ние ще считаме че транс-
форматора е доставен в отлично състояние.

Трябва да се провери дали техническата информация върху фабричната табелка отговаря на тази, описана в 
транспортните документи и тестовите доклади към трансформатора.

Трябва да се провери дали всеки трансформатор е оборудван с предварително заявените аксесоари като коле-
ла, температурни датчици, контролни термометри и т.н.

НЕ ДА
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4.1 Повдигане на трансформатора

Не оставяйте трансформатора продължително време, във висящо положение.

Местете трансформатора само във вертикална посока.

Повдигнете правилно трансформатора, за да избегнете проблеми (например преобръщане): внимавайте за 
центъра на тежестта на трансформатора.

Забранено е повдигане на трансформатора, чрез вкарване  вилиците на мотокар, в горната част на корпуса.

Използвайте всичките 4-ри халки, по време на вдигането. Не позволявайте ъгълът между въжетата да превишава 
60°. 

Постепенно увеличавайте усилието върху въжетата, за да избегнете евентуален шок върху трансформатора.

Ако трансформатора се доставя с кожух, махнете стъклото отгоре, за да закрепите въжетата.

max  60°

ДА НЕ
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Трансформаторът (с или без кожух) трябва да бъде пре-
местван, като се използват  П-образните носещи профи-
ли на количката или специалните отвори в долната част 
на същите тези профили. 

4.2 Преместване на трансформатора

Не местете трансформаторите, прилагайки 
усилие върху намотките или техните изводи!

Не се препоръчва преместване на транс-
форматорите, на повече от 10м, с използва-
не колелата на количката.

Местенето може да се извършва само в 2 посоки, в зави-
симост от ориентацията на колелата.

4.3 Съхранение на трансформатора

Ако трансформаторът не се инсталира веднага, трябва 
да бъде защитен срещу вода, прах, влага и пряка слън-
чева светлина, дори ако е с кожух.

Фабричната транспортна опаковка, не трябва да се сва-
ля, ако трансформаторът е оставен на съхранение и не 
се инсталира веднага.

Температурата по време на съхранение и инста-
лиране не трябва да пада под -25°C (освен ако 
друго не е договорено на ниво поръчка).

Трансформаторът трябва да бъде изсушен пре-
ди да се пусне в експлоатация, след период на 
дълго съхранение при ниска температура или в 
среда с висока влажност. 

Специални отвори 
при хоризонтално 
местене.

НЕ

ДА
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5.1 Примери за инсталиране

Кабелните връзки за средно и ниско напрежение могат да се изпълнят с кабели, идващи отгоре или отдолу на 
трансформатора. Няколко примера са дадени по-долу:

5.1.1  Инсталация в защитен кожух

5. Инсталация

Сухите трансформатори са проектирани за вътрешна инсталация, в място защитено от директна слънчева 
светлина, също така чисто и сухо, без достъп на вода. Стандартната инсталация трябва да бъде:

1. На не повече от 1000 м надморска височина.
2. Температурата на охлаждащия въздух да не превишава следните стойности:

a. 20 ° C средно - годишна температура
b. 30 ° C най - висока средно-месечна температура
c. 40 ° C максимум

3. В съответствие с всички останали нормални експлоатационни условия, например съгласно стандарт IEC 60076-11.

По време на инсталиране, спазвайте съществуващите правила за безопасност във вашата държава.

По време на монтажа и свързването към мрежата/товара, винаги защитавайте намотките като се 
стремите да не попадат в тях външни части като болтове, шайби, части от кабели и др., които биха 
могли да нарушат изолационната способност на трансформатора.

1U 1V 1W

1U1W1V

Н.Н. Ср.Н.

1U 1V 1W

Н.Н.

Ср.Н.
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5.1.2  Инсталация без защитен кожух (IP00)

Минималните изолационни разстояния, между свързва-
щите кабели, изводите на намотките Ср.Н. и Н.Н. и шини-
те/прътите за свързване в „Триъгълник“, трябва да бъдат 
спазени. Тези разстояния са посочени в таблицата.

Кабелите за Ср.Н. и Н.Н. трябва винаги да бъдат стабил-
но фиксирани, за да се избегне всякакво механично на-
товарване върху клемите.

kV D (mm)

≤ 12 ≥ 125

≤ 17,5 ≥ 170

≤ 24 ≥ 225

≤ 36 ≥ 320

Кабел 
Ср.Н. 
от:

Последователност 
на фазите

Дейности, които трябва да 
бъдат изпълнени

Горе U - V - W Няма

Долу V - W - U Преместете болтовете от 
горните на долните клеми

Кабелите Ср.Н., дори и екраниран тип, не трябва да преси-
чат  връзките за свързване в „Триъгълник“ на намотка Ср.Н.

Н.Н. Ср.Н.

DD

1U 1V 1W

1U1W1V
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5.2 Връзки на страна Н.Н.

Клемите Н.Н.  са разположени в горната част на трасформатора и са изработени по стандарт от алуминий.

Препоръчваме да изпълните кабелната връзка с калайдисани медни кабелни обувки, като свързвате един или два 
кабела във всеки отвор.

Cu

Al

Cupal

В случай на присъединяване към шинна система, необходимо е да се използват гъвкави връзки, за да се изолира 
механично трансформатора от шинната система.

С цел да се предотврати електроконтактна корозия, причинена от директната връзка между мед и алуминий, е 
необходимо да се използват биметални планки - Cupal (доставят се по поръчка), когато се налага свързване на 
некалайдисани медни шини, към алуминиевите изводи Н.Н.

5.3 Връзки на страна Ср.Н.

Клемите Ср.Н., са разположени от противоположната стра-
на на клеми Н.Н. Те представляват месингови болтове в 
двата края на намотките.

При подход на кабелите отдолу, може да се използват кле-
мите в долната част на намотката. За целта е необходимо 
да се обърне последователността на фазите, съгласно да-
дения по-горе пример.  

Не подменяйте месинговите болтове, с такива от 
друг материал: това може да влоши сигурността 
на връзката.
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5.4 Затягане на електрически и механични връзки

Затягането на винтове и болтове на електрическите и механическите връзки е в съответствие със стойностите, 
посочени в таблицата: препоръчително е те да се проверят отново след няколко часа работа, за да се избегне 
ефекта на разхлабване.

По време на затягането винаги използвайте два гаечни ключа, за да се избегне повреда на клемите.

Електрическа връзка 
[Nm]

Механична 
връзка

Винт / Болт Стомана Месинг [Nm] (mm)

M 6 10 - 15 5 - 10 20 10

M 8 30 - 40 10 - 15 35 13

M 10 50 - 60 20 - 30 45 17

M 12 60 - 70 40 - 50 60 19

M 14 90 - 100 60 - 70 100 22

M 16 120 - 130 80 - 90 150 24

M 18 - - 200 27

M 20 - - 270 30

M 22 - - 360 32

M 24 - - 460 36

5.5 Позициониране

Сухите трансформатори не притежават защита срещу допир до тоководещите части.

Абсолютно се забранява допир до намотките на трансформаторите, докато са под напрежение.

Трансформаторите винаги трябва да бъдат инсталирани в метален кожух, оградени със защитна мрежа или в 
помещение с врати, позволяващи достъп само когато трансформатора е изключен.

Трансформаторът трябва да бъде позициониран спрямо стените на защитния кожух, така че да се спазят мини-
мално-допустимите изолационни разстояния. Те са съобразени с класа на изолация на всеки трансформатор, 
указан на фабричната му табелка.

kV A (mm) B (mm) C (mm)

≤ 12 ≥ 125 ≥ 60 (*)

≤ 17,5 ≥ 170 ≥ 80 (*)

≤ 24 ≥ 225 ≥ 120 (*)

≤ 36 ≥ 320 ≥ 200 (*)

С=В освен когато има превключване на напрежението 
на страна Н.Н., съгласно което С=А

Ориентацията на колелата може да бъде променена, 
за да се избегне хоризонтално движение на трансфор-
матора.

BB

C

A
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5.6 Вентилация

По време на ескплоатация, трансформатора генерира загуби, което се дължи на протичането на ток през намотки-
те и ефекта на магнитното поле. Загубите, стойностите на които са показани в протокола от изпитанията, се тран-
сформират в топлина. Тази топлина трябва да бъде отведена от стаята, в която трансформатора е инсталиран, за да 
се осигурят нормални условия на работа и да се предотврати прегряване над допустимите температурни граници.

Помещението за трансфорамтора трябва да има отвор от долната страна S, за да осигури свободната циркулация 
на чист въздух и отвор S‘ на противоположната стена във високата част, за да отвежда горещия въздух, който се 
издига, заради ефекта на комина.

За да определите размерите на необходимите отвори, използвайте следните формули (валидни за средно-годиш-
на  температура до 20°C).

S = 0,185 x (TL / √H);
S’ = S x 1,15 където: S=нетна повърхност на отвора в m2 

  S’=нетна повърхност на отвора в m2

TL = сума от загубите на празен ход и загубите под товар в kW, посочени в резултатите от стандартните завод-
ски изпитания.

Н = височина между двата отвора, в метри.

За трансформатори директно поставени върху земята, без колела е добре да бъдат повдигнати, за да се осигури 
въздушната циркулация.

Ако е доставен в защитен кожух, трансформатора трябва да се разположи на не по-малко от 0.2 м от заобикалящите 
го стени, за да се осигури въздушна циркулация около него.

В случай че кожухът е с по-малки размери или вентилацията не е добра, препоръчително е да се инсталира 
допълнителна вентилационна система, която да осигури въздушен поток от 3.5 -4 м3 на минута, за всеки kW загуби.

Ако трансформатора е оборудван с вентилатори, да се има в пред вид, че техния полезен живот е приблизително 
20 000 часа и че след това трябва да бъдат сменени. Също така е препоръчително да се включат при температури 
над 90°C и да се изключат, когато температурата се стабилизира под 80 °C.

5.7 Защита от пренапрежение

Катодни отводители трябва да бъдат инсталирани за защита на трансформатора от пренапрежения,  с комутацио-
нен или с атмосферен произход. Те трябва да притежават определени технически характериски в зависимост от 
степента на изолация на трансформатора и от характеристиките на електроразпределителната система.

Всяко устройство за корекция фактора на мощността, свързано в близост до трансформатора, трябва да бъде 
окомплектовано с филтри ограничаващи пусковия ток, за да се предотврати появата на преходни пренапрежения.



15

Сухи трансформатори

Ръ
ко

во
дс

тв
о 

за
 м

он
та

ж
, е

кс
пл

оа
та

ци
я 

и 
по

дд
ръ

ж
ка

5.8 Системи за контрол на температурата

Трансформаторите са стандартно оборудвани с температурни сонди Pt100, инсталирани в съответствие със 
стандарт IEC 60751.
Използването на PTC -сонди се изпълнява единствено по поръчка.

Свързване на сондите

1. Помощни клеми

Това са препоръчителните настройки, когато трансформатора е оборудван с блок за контрол на температурата:

Препоръчителна настройка:

Клас
Аларма Изключен от 

защита

°C °C

180 °C (H) 140 155

155 °C (F) 130 140

130 °C (B) 110 120

Електрическата схема на свързване, номерата и броя на електрическите контакти и номерацията на клемите са 
подробно описани в инструкциите към блока за контрол на температурата.
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6. Въвеждане в експлоатация

Легранд не носи отговорност за инсталирането на трансформатора. Преди подаване на захранване към трансфор-
матора е необходимо да бъдат направени необходимите проверки.

6.1 Заземяване

Заземителните проводници трябва да бъдат свързани 
към съответните клеми, които са разположени в активна-
та зона на трансформатора.
Сечението на заземителният проводник трябва да бъде 
определено в зависимост от стойността на тока на утечка 
и съответните стандарти.

При всички случаи сечението на заземителния проводник, 
никога не трябва да е под следните стойности:
• мед: 16 mm2

• алуминий: 35 mm2

• стоманено жило или шина: 50 mm2

Винаги трябва да се спазва изолационното разстояние 
между заземителния проводник и активните части.

6.2 Връзки на страна Ср.Н. и Н.Н.

1. Проверете положението на намотки Ср. и Н.Н. То трябва да бъде съгласно нашите чертежи. Проверете притис-
кащите болтове. Те трябва да са центрирани върху дистанционерите. Гумените подложки трябва да имат лека 
деформация, в зоната на притискащите болтове.

2. Проверете връзките между кабелите и изводи Ср.Н., между кабелите или гъвкавите връзки и изводи Н.Н.. Уси-
лията на затягане, трябва да съотвестват на тези дадени в таблицата.

3. Проверете правилната работа на блока за контрол на температурата. 
4. Ако трансформаторите са оборудвани с вентилатори, проверете дали те са коректно позиционирани и дали 

работят в правилната посока.

Ако трансформатора е съхраняван дълго време, почистете добре намотките от прах, мръсотия и от възможен 
конденз на влага.

Почистете намотките от наслоената прах, мръсотия и конденз. Използвайте прахосмукачка, за да избегнете 
разнасянето на прах и мръсотия по трансформатора.

Убедете се, че помещението е сухо, чисто, с достатъчна вентилация и без риск от навлизане на вода.

Не прикрепяйте аксесоари или въздуховоди към намотките или магнитопровода на трансформатора.

6.3 Почистване
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6.4 Регулиране напрежението на страна Ср.Н.

Промяната в захранващото напрежение, получавано от електроразпределителната мрежа, може да бъде 
компенсирано. Настройката на напрежението се осъществява, посредством промяна положението на 
свързващи пластини, върху изведените за тази цел клеми, т.нар. tappings setting. Целта е да се запази номиналната 
стойност на напрежението на страна Н.Н., посочена върху фабричната табелка на трансформатора.

Стандартните трансформатори позволяват регулиране на захранващото им напрежение в диапазон  ±5% на 
стъпки от по 2.5%. 

Преди да се пристъпи към регуриране на напрежението на намотка Ср.Н., трансформаторът трябва да бъде 
изключен от мрежата.

За трансформатори с 1 или 2 първични намотки, настойките на напрежението са описани подробно върху 
фабричната табелка с технически параметри.

Важно е и трите намотки Ср.Н. на трансформатора да бъдат с еднакви настройки на захранващото 
напрежение, за да се избегне повреда на трансформатора.

Прекъсвачът на страна Ср.Н. може да бъде включен, след като е приключила проверката на монтажа и 
уверявайки се, че не е останал никакъв предмет или инструмент върху трансформатора. След като прекъсвачът 
на страна Ср.Н. е включен, може да се затвори и прекъсвача на страна Н.Н.

Стъпките на регулиране и съответстващата им позиция на свързващите пластини, са описани върху фабрич-
ната табелка. 

6.5 Измерване изолационното съпротивление на намотките

Измерването трябва да се направи с Мегаомметър, работещ до 5000V. Изводи Ср.Н. и Н.Н.  трябва да бъдат 
изключени от електрическата мрежа по време на измерването. Измерените стойности трябва да бъдат при-
близително следните:
• 5000 V за 60 s: Изводи Ср.Н. / Изводи Н.Н. към земя >= 20 MΩ
• 2500 V за 60 s:  Изводи НН / Изводи Ср.Н. към земя >= 10 MΩ
• 2500 V за 60 s: Изводи Ср.Н. - Изводи Н.Н. / земя >= 10 MΩ

Ако измерените стойности са значително по-ниски от посочените, изсушете трансформатора и ако е необходи-
мо се обърнете към сервизния отдел.

6.6 Включване на трансформатора към захранващата мрежа

Когато трансформатора е свързан към електрическата мрежа, могат да се видят искри близо до магнитното 
ядро. Този физически феномен не влияе върху правилното функциониране на трансформатора и няма отно-
шение към неговото  качество.

Пусковия ток на трансформатора ще задейства защитата му, ако тя не е правилно настроена. Това може да 
генерира високо напрежение, което да повреди намотките. Именно затова е препоръчително да се предвиди 
защита, срещу втори хармоник. 
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При нормални условия на работа, сухите трансформатори не изискват специфична поддръжка, освен тази описана 
в следващата таблица. Всички операции, които се изпълняват трябва да бъдат описвани, за да бъдат показани на 
Легранд в случай на необходимост.

Поддръжката спрямо препоръчителните срокове ще помогне за предотвратяване на евентуални повреди.

7. Поддръжка

7.1 Таблица на основните операции по поддръжката

Поз. Вид на проверката Честота на 
проверките

Необходими 
инструменти

Резултат

1 Правилно 
функциониране на 
температурните сонди 
Pt100 / PTC

На всеки 6 месеца 
и след необичайни 
събития

Пистолет за 
горещ въздух, за 
симулиране на 
нагряване

Нормално поведение на 
различните температурни 
сонди

2 Правилно 
функциониране на 
блоковете за контрол 
на температурата

На всеки 6 месеца 
и след необичайни 
събития

Пистолет за 
горещ въздух, за 
симулиране на 
нагряване

Симулирана аларма и 
изключване от защита

Следвайте инструкциите, описани в ръководството за 
инсталиране

3 Почистване на 
намотките от 
прах, масло и 
други възможни 
замърсявания

Годишно. Ако 
околната среда е 
силно запрашена, 
честотата трябва 
да бъде увеличена 
своевременно.

Чист, сух парцал, 
сгъстен въздух, 
с максимално 
налягане 3bar

Вентилационните отвори между 
намотките трябва да бъдат 
напълно чисти и отворени.

4 Почистване на 
намотките от конденз

След период на 
пауза, без наличие 
на захранващо 
напрежение

Затоплете в 
сушилна пещ или 
по метода на късо 
съединение, до 
80 ° C

Външните и вътрешните 
повърхности на намотките 
трябва да бъдат напълно сухи.

5 Притягане болтовете 
на клемите Ср.Н., 
Н.Н. и на останалите 
електически връзки

Годишно / след 
необичайни събития

Динамометричен 
ключ

Въртящ момент на затягане, 
съгласно точка 5.4

6 Измерване 
изолационното 
съпротивление на 
намотките

След период на 
пауза, без наличие 
на захранващо 
напрежение

Meга-омметър 
(Meгер)

Виж точка 6.5

7 Уверете се, че всяка 
двойка намотки Ср.Н./
Н.Н. е разположена 
напълно симетрично, 
една спрямо друга.

След необичайни 
събития, като 
инцидентни 
механични 
въздействия или къси 
съединения след 
трансформатора

Шублер, метър Равномерно центриране на 
намотките

8 Притягане на горните 
дистанционери на 
намотките

Годишно / след 
необичайни събития

Динамометричен 
ключ

Въртящ момент на затягане 
между 20 и 40 Nm

9 Притягане на 
механичните части и 
фиксиращите, към пода 
елементи

Годишно и след 
необичайни събития

Динамометричен 
ключ

Въртящ момент на затягане, 
според това което е посочено в 
таблицата в точка 5.4.
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7.2 Отстраняване на проблеми

Поз. Проблем Възможни причини Решение

1 Прегряване на единична 
намотка

Натоварването не е 
равномерно разпределено

Проверка позицията на пластините 
и притягане на връзките

Повредени температурни 
сонди или блок за контрол на 
температурата

Подмяна на повредена част

2 Общо прегряване Висока околна температура Възможна повреда на вентилатори. 
Почистване вентилационните 
отвори на помещението или 
на кожуха. Възможно е да са 
блокирани. Проверка, както е 
описано в т. 5.4.

3 Прегряване на 
магнитопровода

Вихрови токове в 
магнитопровода, в резултат 
на нарушена изолация между 
ламелите

Свържете се с отдел: След-
продажбено обслужване.

4 Необичаен шум Първичното напрежение е 
твърде високо

Измерване напрежението на 
празен ход на вторичните намотки. 
Стойността му трябва да е по-ниска 
или равна на тази, посочена върху 
фабричната табелка. Проверката 
да се извърши, съгласно т. 6.4.

Необичаен шум Твърда връзка към шинната 
система. Твърда връзка към 
пода. Гайките на шпилките и 
свързващите пръти

Поставете гъвкава връзка между 
трансформатора и шината. 
Поставете анти-вибрационни 
подложки под колелата. 
Притегнете болтовете.

5 Задействане на аларамата и 
защитното реле на блока за 
контрол на температурата, 
дължащо се на превишаване 
на температурата.

Дефектни температурни 
сонди или блок за контрол на 
температурата

Подмяна на повредена част

Номинален ток на товара, по-
висок от този посочен върху 
фабричната табелка / Висок 
хармоничен състав на тока

Намалете мощността на товара, за 
да се получи нормален номинален 
ток или инсталирайте система 
за принудителна циркулация на 
въздуха. 

Затруднен или недостатъчен 
въздушен поток

Проверете както е описано в т. 5.4.

Възможен лош електрически 
контакт на температурните 
сонди

Проверете, почистете и притегнете 
всички електрически контакти на 
сензорите

6 Нежелано сработване 
на релейните защити на 
захранващата мрежа, 
дължащо се на включването 
на трансформатора.

Некоректна настройка на 
защитния прекъсвач на страна 
Ср.Н. на трансформатора. 
Стойностите са твърде ниски.

Коригирайте настройките на 
защита, като обърнете внимание 
на H2 контрола (втори хармоник)

7.3 Следпродажбено обслужване
За всякаква информация, относно резервни части,  не се колебайте да се свържете с отдела за следпродаж-
бено обслужване. Обадете се на телефон: +39 030 2017100 или изпратете еmail до: service-edm@bticino.it. Не 
забравяйте да запишете серийния номер на Вашия трансформатор.
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Структурна Диаграма: Устройство на сух трансформатор

1. Магнитопровод
2. Подвижна, горна част на магнитопровода (ярем)
3. Вертикални скоби за фиксиране на ярема
4. Горни, притискащи профили на магнитопровода
5. Долни, притискащи профили на магнитопровода
6. П-образни профили на количката
7. Намотка Н.Н.
8. Изводи / Клеми Н.Н. 
9. Намотка Ср.Н.
10. Изводи / Клеми Ср.Н.

11. Горни дистанционери
12. Долни дистанционери
13. Пръти, за свързване на намотка Ср.Н. в “Триъгълник”
14. Опорни изолатори на клеми Н.Н.
15. Фиксиращи планки за опорни изолатори 
16. Халки за вдигане
17. Колела, две посоки на ориентация
18. Заземителна клема 
19. Клемна кутия за температурните сонди
20. Фабрична табелка, с техническа информация

8. Допълнителна информация
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11. Горни дистанционери
12. Долни дистанционери
13. Пръти, за свързване на намотка Ср.Н. в “Триъгълник”
14. Опорни изолатори на клеми Н.Н.
15. Фиксиращи планки за опорни изолатори 
16. Халки за вдигане
17. Колела, две посоки на ориентация
18. Заземителна клема 
19. Клемна кутия за температурните сонди
20. Фабрична табелка, с техническа информация
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Легранд си запазва правото по всяко време да променя съдържанието на тази брошура и да разпространява 
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