
Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Схема і група з'єднання обмоток - може 
бути виконана відповідно Вашого замовлення.

Кінцева вартість залежить від з'єднання та 
матеріалу обмоток.

Трансформатори силовi оливнi ТМГ 

потужнiстю 25-1000/10(6)/0,4 У1. 



ПП «НВК ЛТ3» займаеться розробкою,виготовленням та реалiзацiёю 

електротехнiчного обладнання. 

У даний час наше пiдприемство пропонуе продукцiю: 

Комплектнi трансформаторнi пiдстанцii' щоглового типу потужнiстю 

КТП 25 ... 250 кВА. 

Комплектнi стовбовi пiдстанцii' СТП потужнiстю 25 ... 250 кВА. 

Комплектнi трансформаторнi пiдстанцii' кiосковi тупикового типу 

потужнiстю 25 ... 630 кВА 

Комплектнi трансформаторнi пiдстанцii' кiосковi прохiдного типу 

потужнiстю 25 ... 630 кВА 

Комплектнi трансформаторнi пiдстанцii' для мiських мереж КТПММ 

потужнiстю 63 .. .  1 ООО кВА. 

Силовi оливнi трансформатори потужнiстю 25 ... 1000 кВА. 

Силовi cyxi трансформатор и потужнiстю 16 .... 1 ООО ква 

Комiрки одностороннього обслуговування КСО 393А 

Низьковольтнi комiрки ЩО 90А 

ПП «НВК ЛТ3» Е офiцiйним представ ником Мiнського електротехнiчного 

заводу iм" В. 1. Козлова (Республiка Бiлорусь), з единим сервiсним центром в 

Украi'нi. 

Основнi кpumepii' робот и пiдприЕМсmва - оптимальнi цiни, висока якiсть 

продукцn використання новiтнiх технологiй. 

Наявнiсть потужноi' виробничо-технiчноi' бази дозволяе реалiзовувати 

повний цикл виробництва, забезпечити контроль якостi на всiх етапах, 

стендовi випробування готовоi' продукцii' та виконати замовлення в 

максимально стислi термiни. 

Наша голов на мета - максимально забезпечити потреби наших клiентiв, в 

процесi консультацiй ми завжди зможемо знайти придатне по якостi i цiнi 

рiшення, що вiдповiдае Вашим побажанням. 
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Оливнi трансформатори ТМ/ТМГ потужнiстю вiд 25 до 1000 кВА номiнальна 

напруга первинноi· обмотки 6 10 кВ, напруга вторинноi' обмотки 0,4 0,23 кВ, 

частота 50 Гц. Схема i група з'еднання обмоток У/Ун-О або Д/Ун-11. 

Вид клiматичного виконання Yl згiдно ГОСТ 15150. 

Нормальна робота трансформатора забезпечуеться при наступних умовах: 

../ висота над рiвнем моря - не вище 1 ООО м; 
../ навколишне середовище - невибухонебезпечне, яке не мiстить 

струмопровiдного пилу, агресивних газiв i парiв в концентрацiях, якi 

знижують параметри трансформаторiв; 
../ швидкiсть вiтру до 36 м/с (швидкiсть напору вiтру до 800 Па); 
../ тип атмосфери - II згiдно ГОСТ 15150; 
../ температура навколишнього середовища - вiд -45°С до +40 °С. 

Регулювання напруги здiйснюеться перемиканням без збудження (ПБЗ) при 

повнiстю вимкненому трансформаторi вiд мережi з боку високоi· i низькоi· напруги на 

величину ±2,5-5% вiд номiнального значення. 

Вводи трансформаторiв зовнiшнього встановлення, iзолятори прохiднi фарфоровi. 

При струмах 1 ООО i 1600 А на струмоведучих стержнях закрiплюються контактнi 

затискачi з лопаткою, якi забезпечують пiд'еднання шин и або кабельних 

наконечникiв. 

Олива розширювач забезпечуе наявнiсть оливи при всiх режимах робот и 

трансформатора i коливаннях температури навколишнього середовища. 

Для вимiрювання температури оливи на кришцi трансформатора встановлюеться 

термометр. 

Трансформатори потужнiстю вiд 400 до 1000 кВА комплектуються катками. 
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Технiчнi характеристики оливних трансформаторiв 

наведенi в таблицi. 

Схема 

з'еднання 

Потужнiсть, 

кВА 

вн 

25 у 

25 д 

40 у 

40 д 

63 у 

63 д 

100 у 

100 д 

160 у 

160 д 

250 у 

250 д 

400 у 

400 д 

630 у 

630 д 

1000 у 

1000 д 

Ин, 

кВ 

10 

6 

10 

6 

10 

6 

10 

6 

10 

6 

10 

6 

10 

6 

10 

6 

10 

6 

р кз, р нх, и кз, I НХ, 

Вт Вт % Вт 

600 115 4,5 2,8 

690 115 4,7 2,8 

880 155 4,5 2,6 

1000 155 4,7 2,6 

1400 230 4,5 2,4 

1460 230 4,7 2,4 

1970 305 4,5 2,2 

2220 305 4,5 2,2 

1650 410 4,5 2,0 

3100 450 4,5 2,0 

3700 550 4,5 1,9 

4200 700 4,5 1,9 

5500 830 4,5 1,9 

5900 920 4,5 1,9 

7600 1370 5,5 1,8 

8500 1370 5,5 1,8 

10800 2000 5,5 1,2 

11000 2000 5,5 1,2 
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