Transformatory niskostratne
TP1 i TP3

Transformatory typu TP to niskonapi ciowe transformatory mocy jednofazowe lub trójfazowe. Zbudowane s
w oparciu o rdzenie UNICORE, których parametry (straty mocy czynnej i strumie rozproszenia) zbli one s
do parametrów rdzeni toroidalnych. Dzi ki wykorzystaniu innowacyjnych rdzeni oraz zastosowaniu
odpowiednich
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Porównanie wykonano na podstawie pomiarów w asnych PLESSE S.C. oraz danych katalogowych innych producentów. Przyk adowe
dane: 1/ transformator niskostratny TP3-5 (prod. PLESSE): trójfazowy, 5 kVA, ci ar rdzenia 26.8 kg, straty stanu ja owego 34 W, pr d
biegu ja owego dla uzwojenia 500 V – 50 mA; 2/ transformator klasyczny 3PUK210/203 (inny producent): trójfazowy, 16 kVA, ci ar
rdzenia ok. 66.5 kg, straty stanu ja owego 240 W, pr d biegu ja owego dla uzwojenia 500 V – 2.96 A; Uwaga/ Transformator klasyczny oznacza transformator z rdzeniem kszta tkowym (np. EI) lub pakietowanym z odcinków ta my.

PRODUCENT: PLESSE Spó ka Cywilna, mgr in . Maciej Moskal i mgr in . Dariusz Mrotek
43-200 Pszczyna, ul. Polne Domy 41, tel./fax 32 211 47 14, 447 88 33
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Przyk adowy rysunek gabarytowy transformatora TP3-5 (trójfazowy transformator mocy, 5 kVA).

Niektóre parametry i cechy transformatorów niskostratnych typu TP1 i TP3:
zakres mocy znamionowych ................................................................................................... od ok. 1 kVA
napi cia robocze ......................................................................................................................... do 1000 V
zaczepy .......................................................................................................... standardowo 5% lub 10%
klasa izolacji .............................................................................................................................................. H
sposób ch odzenia .................................................................................................................................. AN
spe nione wymagania norm ................................................... PN-EN 60726:2003, PN-EN 61558-1:2000
impregnacja .................................................................................................... pró niowo-ci nieniowa (VPI)
gwarancja .......................................................................................................... standardowo 24 miesi ce
wykonania opcjonalne .............. obudowa, dodatkowe zaczepy, uzwojenia prze czane (np. 500/1000 V)

NOTATKI:

Ch tnie odpowiemy na pytania dotycz ce transformatorów niskostratnych o ni szych mocach znamionowych oraz transformatorów
redniego napi cia.

