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1 Avsikten med driftanvisningarna 

Detta dokument är en manual med anvisningar för drift och underhåll av torra trefas- eller 
enfastransformatorer (1) inklusive spartransformatorer (2). 
Manualen inkluderar driftanvisningar för transformatorn för upprätthållande av personalens hälsa och 
säkerhet. All teknisk personal, engagerade i systemkonstruktion, drift och underhåll av maskinen måste följa 
anvisningarna i denna manual för att uppnå bästa resultat och maximal säkerhet. 
Manualen ska alltid åtfölja maskinen, förvaras noga och hållas tillgänglig för alla intresserade personer. 

 

 

- VARNING: INNAN TRANSFORMATORN INSTALLERAS SKA MANUALEN OCH 
TRANSFORMATORNS TEKNISKA DATA KONSULTERAS!  

- DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR TEKNISK, LÄMPLIGT UTBILDAD PERSONAL. 

 

2 Allmän och säkerhetsinformation 

2.1 Tillämplighet 

Denna manual avser alla torra transformatorer med harts- eller luftisolering och med kappslingsklasserna 
IP00 och IPXX. 

 
Denna manual är endast avsedd för kvalificerade och utbildade tekniker ur både teknisk och 
säkerhetssynpunkt. SEA påtar sig inget ansvar för arbeten som utförs av personer som saknar korrekt 
kvalifikation. 

 
 

2.2 Definitioner 

Följande definitioner gäller i denna manual: 

 

Transformator   

Statisk elektrisk maskin med två eller flera lindningar som, till följd av elektromagnetisk induktion, 
transformerar ett spännings- och växelströmsysten till ett annat, normalt med andra värden för spänning 
och ström, med samma frekvens, för att överföra elektrisk effekt. 
 

Referensförordningar 

Europeisk standard EN 60076-11 och standard IEC 60076-11. 
Denna manual varken ersätter eller tar bort skyldigheten att strikt följa lagar och regler som gäller för den 
aktuella platsen för installationen. 
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Klassificering av transformatorer avhängigt typ as kylning 

- AN: kylning med naturlig luftcirkulation  
- AF: kylning med forcerad luftcirkulation (transformatorn är försedd med fläktar) 

 

Lindningarnas identifiering 

 
Mellanspänningslindning: lindning med högsta ”MS” nominell spänning. I trefassystemet markeras 
faserna med 1U, 1V, 1W alternativt med A, B, C. 

Lågspänningslindning: lindning med den lägsta ”LS” nominella spänningen. I trefassystemet markeras 
faserna med 2U, 2V, 2W alternativt med a, b, c. 

 

Typskylt 

Varje transformator är försedd med en typskylt där serienummer, tillverkningsår, all erforderlig elektrisk 
information och tillämpade standarder anges. Typskylten måste förbli oförändrad med tiden och får inte 
ändras, avlägsnas eller skadas.  
 
 
2.3 Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar 

 

 

 
ALLA ARBETEN MÅSTE UTFÖRAS AV KVALIFICERADE TEKNIKER, 

LÄMPLIGT UTBILDADE OM RISKERNA OCH FARORNA I SAMBAND MED 
UTRUSTNINGEN 

 

Underlåtenhet att efterleva anvisningarna i dessa driftanvisningar såväl som anvisningarna för transport, 
installation, anslutning och idriftsättning, underhåll som utförs av icke kvalificerad personal och inte följer 
de givna anvisningarna, kan äventyra utrustningens korrekta funktion och leda till personskador och skador 
på egendom och miljön.  

SEA kan i samtliga fall inte hållas ansvarig för följderna av icke efterlevnad av anvisningarna i manualen eller 
följderna av bristande utbildning av yrkespersonerna.  

 
Val av transformator 

 
Transformatorn kommer att väljas av en konstruktör med ledning av destinationssystemets egenskaper 
(distribution, omvandling, generering, lyftanordning, m.m.). 
Det måste även kontrolleras att inga onormala elektriska fenomen förekommer på installationsplatsen eller 
ingen inkompatibilitet finns med transformatorns tillverkningsspecifikationer såsom övertoner, 
toppöverspänningar, överbelastningar, låg- eller högfrekventa fenomen, m.m. 
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Var god kontakta SEA INNAN TRANSFORMATORN SPÄNNINGSSÄTTS om ovan beskrivna fenomen är 
närvarande. 

 
Installationsplats 

 
Transformatorns installationsplats måste vara lämplig för korrekta driftförhållanden. Dammig och fuktig 
miljö eller närvaro av tillstånd som kan påverka korrekt drift av transformatorn ska undvikas. 
SEA kan erbjuda speciella lösningar i händelse av särskilt aggressiva miljöer. 

 
 

Förbuds- och varningssymbolerna i både denna manual och på själva transformatorn visas nedan för att 
varna personalen om farliga situationer för deras egen och andras säkerhet.  
 

 
Tabell 1: Förbudsskyltar 

 

Symbol Beskrivning 

 

Tillträde förbjudet för ICKE 
AUKTORISERADE PERSONER 

 

Tabell 2: Varningsskyltar 

 

Symbol Beskrivning 

 

Allmän fara 

 
Farlig elektrisk spänning 

 

 

För att efterleva kraven på säkerhet måste arbetaren använda personlig skyddsutrustning enligt tabell 3 
under allt arbetet på transformatorn. 
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Tabell 3: Personlig skyddsutrustning 

 

Symbol  Beskrivning  

 

Obligatoriskt att bära arbetsoverall. 

 

Obligatorisk att använda skyddsskor 

 

Obligatoriskt att använda arbetshandskar 

 

Obligatoriskt att använda skyddshjälm 

 

Obligatoriskt att använda 
fallskyddsutrustning 

 
 

Under vissa omständigheter och vid felaktig användning kan transformatorn exponera användaren och 
personalen till potentiella risker. De viktigaste säkerhetsanvisningar anges nedan. Om anvisningarna inte 
efterlevs kan personalens säkerhet äventyras och skada förorsakas på den omgivande miljön: 

- Alla monteringsarbeten, elektrisk anslutning, idrifttagning, funktionsprover och underhåll ska 
utföras av kvalificerad personal, speciellt utbildad och informerad om riskerna i samband med 
elektricitet. SEA S.p.A. påtar sig inget ansvar för personskador eller skada på egendom till följd 
av felaktigt utfört arbete och arbeten som utförts av tredje parter. 

- Drift och underhåll av transformatorn med ICKE kvalificerad personal är förbjuden. 

- Säkerhetsvarningarna och anvisningar i denna handbok såväl som gällande förordningar om 
arbetarnas säkerhet och hälsa i det land där utrustningen används måste efterlevas. 

- Av den lokala elkraftleverantören utfärdade bestämmelser och villkor måste alltid respekteras. 

- Transformatorn får INTE användas för andra ändamål än transformering av elektrisk energi. 
Användning som avviker från den angivna ska anses vara felaktig och är därför farlig. 

- Användaren ska i enlighet med gällande förordningar utvärdera personalens exponering till de av 
utrustningen och kablarna alstrade elektriska och magnetiska fälten på installationsplatsen och, 
om så erfordras enligt utvärderingen, begränsa tillträdet till kvalificerad personal och anbringa 
lämpliga faro- och förbudsskyltar. Till exempel, dock inte obligatoriskt: 
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- Respektera alltid skyltarna om dessa finns. 
- Personal som INTE auktoriserats av SEA S.p.A. och som INTE är utbildad i 

säkerhetsbestämmelserna får inte utföra reparationsarbeten eller modifieringar på utrustningen. 
Reservdelar och tillbehör måste för att uppfylla kraven på säkerhet vara original och uttryckligen 
auktoriserade av SEA S.p.A. Användning av andra komponenter kan äventyra utrustningens 
säkerhet! 

- Det är förbjudet att manipulera eller avlägsna skyddsanordningar. 
- Varje transformator är försedd med en eller flera typskyltar: alla på skyltarna angivna elektriska 

värden måste respekteras. 
- Det är förbjudet att modifiera skyddsanordningarna eller anläggningskalibreringarna utan SEA 

S.p.A. godkännande och anvisningar. 
- Vid bortskaffning av transformatorn eller dess delar såväl som kylaren måste det använda 

materialet bortskaffas i enlighet med gällande förordningar i användarlandet. 

 

Tillfälligt arbete på höjder över 2 meter: 

Om tillfälligt arbete på höjder över 2 meter inte kan utföras under säkra och erforderliga ergonomiska 
förhållanden ska bäst lämpad arbetsutrustning väljas för att säkerställa och upprätthålla säkra 
arbetsförhållande enligt följande kriterier: 
a) Prioritet för kollektiva skyddsåtgärder före individuella; 
b) Arbetsutrustningens kapacitet i linje med den typ av arbete som ska utföras, förutsebara påfrestningar 
och rörelse utan risker. 

 

3 Transport 

Före utskeppning från SEA täcks transformatorn med en skyddande folie för att förhindra ansamling av 
smuts och/eller eventuellt dropp. Transporten sker vanligen via landsväg eller järnväg. Förankringen sker 
med till strukturen förankrade rep på platser som inte skadar tillbehören eller andra delar av transformatorn. 
Förankringens princip framgår av nedanstående illustration. 
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Figur 1: förankringspunkter för transport 

 

    
 
 
 

             

 

När transformatorn anländer till installationsplatsen ska följande kontrolleras: 
- att transformatorns emballage och de demonterade delarna är oskadade 
- dokumentera transformatorn och demonterade delar (om tillämpligt) med 

fotografier  
- verifiera att samtliga levererade emballage överensstämmer med 

transportdokumenten 
- verifiera att transformatorn inte manipulerats  
- kontrollera interna och externa anslutningar visuellt  
- Om skador inträffar under transporten, eller om komponenter saknas, ska du 

skriva en klagan till fraktaren. Köparen (kunden) måste rapportera eventuella 
påträffade defekter till leverantören (SEA) enligt villkoren i tillämpliga lagar 
angående garantin för defekter på det inköpta godset 
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4 Hantering 

Transformatorn är en ömtålig komponent som måste hanteras försiktigt. Använd endast medföljande 
anordningar vid hantering. Dra eller skjut inte transformatorn i lindningarna eller till dessa anslutna 
delar. 
Vid lyftning, speciellt under sänkningsfasen, måste höga hastigheter undvikas för att förhindra att 
transformatorn utsätts för slag. 

 
Använd endast nedan angivna anordningar för lyftning, bogsering och vridning av maskinen: 

 

 

ANMÄRKNING 
- Lyftning och hantering ska utföras av specialiserad personal, utbildad i 

användning av lyfthjälpmedlen och medvetna om de risker de exponeras till.  
- Personlig skyddsutrustning är obligatorisk, och tillse att tredje parter 

respekterar förbudsskyltarna (det är förbjudet att gå under hängande last).  
- Undvik slag. 

 

 

 

 

4.1 Ögleskruvar för lyftning  

Lyftöglorna är lämpliga för lyft av transformatorn med kran eller portalkran. Se typskylten angående 
transformatorns exakta vikt. Samtliga ögleskruvar på transformatorn måste alltid användas. Varje ögleskruv 
måste anslutas till en separat lyftstropp. Det är absolut förbjudet att använda endast en del av de 
tillhandahållna ögleskruvarna. Krokarna på stropparnas ändar måste vara försedda med säkerhetsanordning 
för att förhindra oavsiktlig frigöring från ögleskruvarna. 
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Figur 2: ögleskruvar för lyftning 

 

 
                              Hantering i IP00                                                     Skåpets hantering 

 

 

Stroppar och lyfthjälpmedel ska väljas så att de har TILLRÄCKLIG KAPACITET för den 
vikt som ska lyftas. 
Vinkeln mellan stropparna får ALDRIG överstiga 60°. 

                             

Transport på vagn 

Transformatorn kan även flyttas med hjälp av en vagn placerad under botten (se nedanstående illustration). 
Ytterligare detaljer om placeringen arrangemang framgår av den av SEA S.p.A. tillhandahållna 
översiktsritningen över transformatorn. 
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Figur 3: vagn 

 

 
 

Även i detta fall måste slag som kan skada transformatorn undvikas. 

 

Bogserkrokar  

Efter montering av hjulen kan transformatorn flyttas longitudinellt eller transversalt genom att anbringa 
bogserkrokar i hålen på strukturen. Placeringen framgår av nedanstående illustration. 

 
Figur 4: bogserkrokar 

 

 

 



ANVISNINGAR FÖR IDRIFTTAGNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL 

 

         
 Sidan 14 av 51 
SEA Spa - Società Elettromeccanica Arzignanese E-mail: info@seatrasformatori.it – sito:www.seatrasformatori.it 

  
 

 

ANMÄRKNING: var noga med att inte skada tillbehören och andra komponenter under 
transport och lyft av transformatorn!  

 

5 Kontroller efter transport och hantering 

 

Tabell 4: kontroller 
 

Fas Utförande Kriterier 

Allmän visuell kontroll 
runt 360° 

Gå runt transformatorn. 
Kontrollera genom att följa de 500 
mm breda banden från botten till 
toppen. 

Repor, deformeringar och ändringar på den nya 
transformatorn jämfört med den bifogade 
dimensionsritningen får inte vara synliga. 

Kontroll av 
lindningarna 

Inspektera lindningarnas yttre 
ytor. 

Det får inte finnas repor och/eller ansamlingar av 
smuts eller damm. 

Kontrollera det interna 
mellanspännings-
anslutningarna 

Kontrollera triangelkopplingen 
med en mätare. 

Frånvaro av veck. Frånvaro av skada på den krympta 
delen. Anslutningarna måste vara intakta och inte 
uppvisa skillnader jämfört med dimensionsritningen. 

Kontroll av 
lågspännings-
anslutningarna 

Kontroll av stavarna med en enkel 
inspektion. 

Inga veck. Inga skador. 

Kontroll av 
pressdobbarnas 
infästning (gummi) 

Visuell inspektion med en mätare 
Gummifjädern måste vara hoptryckt minst 2 mm. 
Uppmärksamma uniform infästning av dobbarna. 

Transformatorns 
renhet 

Kontrollera att transformatorn är 
ren. 

Rengör ytorna.  

Det får inte finnas dammansamlingar på 
transformatorns delar. 

 

Erforderliga verktyg: 

- Alkohol och en rengöringstrasa 
- mätare 
- skruvnycklar för att dra fast skruvarna 
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6 Anvisningar för förvaring  

Transformatorn får inte tas i drift omedelbart efter leveransen och måste därför förvaras under en viss 
tidsperiod. De torra transformatorerna är lämpliga för installation inomhus medan drift utomhus är tillåten 
endast om ett skyddande skåp med lämplig skyddsgrad används. Förvaringen anses påbörjas när 
transformatorn lämnar SEA S.p.A.s anläggning. Följande åtgärder ska utföras: 

 

- Transformatorn måste förvaras i slutet, torrt och ventilerat utrymme. 

- Förvaringstemperatur mellan -50°C och 40°C. 

- Undvik dammig miljö. 

- Undvik fuktig miljö. 

- Skydda transformatorn mot slag.  

- Om MS-sidan är försedd med isolatorer av plugin-typ ska dessa hål vara täckta under hela 
förvaringsperioden. 

 

 

 Om förvaringstemperaturen kommer att understiga -50°C ska detta rapporteras till 
SEA S.p.A tekniska serviceavdelning. 
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7 Installation 

 

 

 

INFORMATION ANGÅENDE INSTALLATIONEN 
- Allt installationsarbete måste utföras av kvalificerad teknisk personal, 

utbildad i de risker och faror som kan uppkomma under arbetena. 
- Säkerhetsanvisningarna i denna handbok måste efterlevas. 
- SEA S.p.A. påtar sig inget ansvar för personskador, skada på egendom och 

transformatorn till följd av arbeten som utförs av icke utbildad och informerad 
personal.  

- Allt arbete måste utföras i enlighet med gällande förordningar angående 
säkerhet i arbetet.  

- Användning av personlig skyddsutrustning är obligatorisk, och tillse att tredje 
parter respekterar förbudsskyltarna. 

Kunden måste kontrollera att elkraftnätet och installationsplatsen är lämpliga för 
transformatorn. Situationer där maskinens konstruktionsgränser överskrids kommer 
alltid att inträffa. 

Följande måste undvikas: 
- upprepade tillslag/avstängningar av matningsspänningen 
- överspänning högre än isolationsgränserna 
- resonansfenomen med hög frekvens 
- spännings- och strömövertoner utanför konstruktionsgränserna 
- förorenande förhållanden på installationsplatsen som kan förorsaka korrosion 
- dammansamlingar som kan förorsaka sänkning av den dielektriska styrkan 
- installationer i miljöer utanför specifikationerna 
- annan användning än den som anges i inköpsspecifikationen 
Maskineriet måste vara korrekt skyddat mot överström/överspänning genom 
användning av lämpliga aktiva eller passiva system. 

 

 

 
 

 

VARNING 
- Tillse att transformatorn är horisontal under alla monterings- och 

installationsarbeten! 
- Blockera hjulen efter placeringen. 
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Figur 5: transformatorns placering 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

Säkerställ innan monteringsarbetet påbörjas att samtliga demonterade delar är tillgängliga på platsen.  

Om inte annat anges på typskylten eller i databladet gäller följande förutsättningar: 

- transformatorn får inte installeras på högre höjd än 1 000 m.ö.h. (om inte annat anges i 
transformatorns tekniska datablad) 

- högsta omgivningstemperatur +40°C 
- lägsta omgivningstemperatur -50°C 
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7.1 Tillbehörsserie  

Transformatorn för standard IP00 drift är försedd med de tillbehör och komponenter som visas i nedanstående 
illustration.  

Figur 6: tillbehör 
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7.2 Tillvalstillbehör och -komponenter  

Transformatorn kan förses med ytterligare komponenter/tillbehör om kunden så önskar: 

- Temperatursensorer PT100 på LS-lindningarna  
- Temperatursensorer PT100 på kärnan 
- PTC-sensorer 
- Jordningssfärer på MS- och LS-sidorna 
- Kraftaggregat för temperaturmätutrustningen 
- Forcerat ventilationssystem med kraftenhet för temperaturövervakning 
- Termometer typ visarinstrument 
- Sats med plugin/externt koniska bortkopplingsbara anslutningar  
- Sats med urladdare  
- Sats med vibrationsdämpande stöd 

Förklaring: 

1) Terminalplint för kommunikation 
2) Förankringshål för transport 
3) Ögleskruvar för lyftning 
4) Bogserkrokar 
5) Jordningsterminaler 
6) Vagn 
7) Hål för förankring vid underlaget 
8) LS-linjens skena  
9) Distansisolatorer 
10) LS nollpunkt vid stjärnkoppling 
11) MS triangelkoppling 
12) MS anslutningsterminaler 
13) Anslutningsterminal för 
hjälputrustning  
14) Typskylt 
15) Kopplingsschema 
16) Tvåvägshjul 
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- Sats med infrarödsensorer 
- Termostat  
- Skyddsskåp 

Rådgör med SEA S.p.A. angående ytterligare tekniska detaljer om icke standard tillbehör för din 
transformator. 

 

7.3 Montering av hjul  

- Lyft transformatorn med kranar eller traverskranar med användning av lämpliga stroppar med 
tillräcklig kapacitet enligt data på typskylten eller med användning av hydrauliska domkrafter. 

- Uppmärksamma att lyftutrustningen ska anpassas till dimensionerna enligt den med 
transformatorn medföljande dimensionsritningen. 

- Transformatorn är förberedd med 4 hål på vagnen för montering av hjulen.     
- Placera hjulen i önskad riktning och fäst dem på vagnen (se nedanstående illustration). 
- Hjulet och/eller hjulstödet kan ha avsevärd vikt. Hantera det enligt samtliga gällande anvisningar. 
-  

 
                               Figur 7: hjulens arrangemang 

                   
                                                     

 

   

VARNING 
Hjulen är dimensionerade för transformatorns vikt.  Belasta dem inte med ytterligare 
vikt! 
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7.4 Montering av vibrationsdämpare  

Vibrationsdämpande stöd kan tillhandahållas på kundens begäran, infästa på transformatornvagnen 
(b) eller placerade direkt under transformatorhjulen (a). Båda måste förankras i underlaget med de i 
plattan tillhandahållna hålen.  

 
          Figur 8: vibrationsdämpare 

 

                                                    
         

  (a)                                                                 (b) 
 
 

7.5 Installationsutrymme 

Utrymmet ska uppfylla följande krav: 

- vara fritt från dropp och utan risk för översvämning 
- avstånd mellan spänningsförande delar ska kunna upprätthållas (MS-lindningens yta anses vara en 

spänningsförande del) 
- synlighet och åtkomst för de installerade tillbehören 
- lämplig ventilation  
- högsta temperatur 40°C (om inte annat anges i kundens specifikation) 
- lägsta temperatur -25°C (om inte annat anges i kundens specifikation) 
- höjd över havet 1 000 m 
- fundament eller lämplig skena enligt transformatorns vikt  
- frånvaro av ledande damm eller kemikalier 

 
 

7.6 Ventilation   

Under normal drift alstrar transformatorn värme till följd av förluster i lindningarna och kärnan. 
Installationsutrymmet måste vara lämpligt dimensionerat så att den alstrade värmen kan bortledas och för 
höga temperaturer undvikas. 
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7.6.1  IP00 drift med naturlig ventilation 

Installationsplatsen måste vara väl ventilerad för att säkerställa optimala driftförhållanden för 
transformatorn. Vid naturlig luftkylning (NA) finns normalt några öppningar över golvet (S1) för att 
möjliggöra friskluftinflöde från utsidan samtidigt som den varma luften strömmar ut genom öppningar på 
höjden (H) under taket (S2). Om så erfordras ska säkerställas en luftväxling om 5 kubikmeter per minut per 
bortförd kilowatt värmeeffekt. För att säkerställa optimal ventilation måste värdena S1, S2 och H beräknas 
enligt följande: 

 
Figur 9: naturlig ventilation 

  

   

          

 

Inträngning av yttre föremål, vatten, damm och andra föroreningar genom 
ventilationsöppningarna och kabelkanalerna måste undvikas. 

 

 

7.6.2  IP00 drift med forcerad ventilation 

Forcerad ventilation av utrymmet tillämpas när transformatorn installeras i en miljö med dålig luftcirkulation 
och där den årliga genomsnittliga temperaturen överstiger 20°C. En utsugningsfläkt kan då installeras i den 
övre ventilationsöppningen för utsugning av den varma luften till följd av förluster i transformatorn eller 
annan utrustning i utrymmet. 

 
 
 

Beräkningsexempel: 

Ptot= summan av vakuum- och lastförluster (i kW) 
och förluster i andra utrustningar på 
installationsplatsen   

S1= luftinloppets nettoyta i m2 

S2= luftutloppets nettoyta (eventuell galleryta 
ingår ej) i m2 

H = höjd mellan de två öppningarna i meter. 

S1min = (0.19*P)/     S2 1,10 xS1 

Avser en medeltemperatur av 20°C. 



ANVISNINGAR FÖR IDRIFTTAGNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL 

 

         
 Sidan 22 av 51 
SEA Spa - Società Elettromeccanica Arzignanese E-mail: info@seatrasformatori.it – sito:www.seatrasformatori.it 

  
 

Figur 10: forcerad ventilation 
 

  
 
 
 

7.7 Fastdragning av muttrar och skruvar 

Muttrarna och skruvarna ska dras fast med en kalibrerad momentnyckel. 

Muttrar och skruvar kräver fastdragning med en kalibrerad momentnyckel 

Samtliga elektriska anslutning (strömförande) måste dras fast med en momentnyckel till de i tabellerna 5 
och 6 angivna momentvärdena. 

SPECIELLA FALL: Vissa tillverkare anger sina egna åtdragningsmoment för deras tillbehör/verktyg. I dessa 
falla ska av TILLVERKAREN angivna åtdragningsmoment användas. 

 

Muttrar och skruvar som INTE kräver fastdragning med momentnyckel 

Skruvar som förbinder flänsar av stål, rostfritt stål, aluminium och inte ingår i föregående kategori kräver 
inte exakta åtdragningsmoment. 

Rengöring 

Alla ytor mellan elektriskt ledande komponenter måste före anslutning rengöras och täckas med lämpligt 
antioxiderande smörjmedel för att avlägsna oxidation från ytorna och skydda dem mot framtida oxidation. 

Smörjning av gängor. Alla gängade förband i galvaniserat stål, brons och mässing måste fästas utan 
smörjmedel. 

Alla externa förband i rostfritt stål måste fästas med användning av antikärvsmörjmedel baserat på nickel 
eller nickel-grafit. Möjliga konfigurationer för muttrar, skruvar och brickor 

 

 

Beräkningsexempel: 

Ptot= summan av vakuum- och lastförluster 
(i kW) och förluster i andra utrustningar 
på installationsplatsen   

S1= luftinloppets nettoyta i m2 

S2= luftutloppets nettoyta (eventuell 
galleryta ingår ej) i m2 

H = höjd mellan de två öppningarna i 
meter. 

Fläktens flödeshastighet  = 0,11* Ptot  

(m3/s) 

S1   0,22* Ptot (Anmärkning: Filter 
nödvändigt) 

Avser en medeltemperatur av 20°C.  
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Standardförband 

Förbanden a (utan låsmutter) och b (med låsmutter) visar korrekt arrangemang av komponenterna, mutter, 
fjäder- eller konisk bricka, planbricka, skruv om två komponenter med genomgående hål förenas. Minst en 
intern gänga måste alltid skjuta ut efter den slutliga fastdragningen. 

Figur 11: skruvförband 

 

                                 

(a)                                                                     (b) 

          

Åtdragningsmoment 

Åtdragningsmomenten i tabell 5 avser skruvförband med muttrar och skruvar av mässing i MS-lindningens 
anslutningar enligt avsnitt 8.8, figurerna (a) och (b). Tabell 6 anger åtdragningsmomenten för 
mässingsplattan i MS-lindningens omkopplingsbord. 

 
    Tabell 5                                                                         Tabell 6 

    

 

 

Uppmärksamma följande symboler på din transformators lindningar 
 

   

 

MS-anslutningar 

Skruv Moment (Nm) 

M12 35 

M16 80 

MS-lindningens omkopplingsbord 

Skruv Moment (Nm) 

M8 10 
M12 35 

M16 80 
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7.8  MS-sidans anslutningar med standardterminaler 

På kundens begäran kan mellanspänningens terminaler monterade i både övre delen (a) och nedre delen (b) 
av den externa lindningen och de identifieras alltid med märkningen 1V-1V-1W eller liknande. Anslutning av 
kabeln på terminalen måste utföras i enlighet med det i ovanstående illustrationer visade arrangemanget. 

 

Allmän regel: 

 
- Placera och dra fast anslutningarna så att kablarnas vikter eller andra elektrodynamiska krafter inte 

utsätter terminalerna för påfrestningar. 
- Säkerhetsavstånden i luft tillhandahålls enligt transformatorns isolationsklass. Oavsett 

isolationsklass måste dock ett säkerhetsavstånd om minst 120 mm upprätthållas från 
transformatorn. 

- Standarden IEC 60076-3 anger installationsavstånden i luft. 
- Låsning av kabelterminalerna sker på terminalens gängade sprint mellan två planbrickor som 

framgår av figurerna (a) och (b). 
- Åtdragningsmomenten anges i tabell 5. 

 
 

Figur 12: MS-anslutningar 

 
(a) Övre linjeanslutning                                                        (b)     Undre linjeanslutning  
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7.9 MS-sidans anslutning med bortkopplingsbara terminaler 

För att utföra kablarnas anslutningar på pluggarna (rörliga delar), var god följ anvisningarna i deras 
förpackningar. Uttagets dimension måste väljas efter den använda kabeltypen. Erforderlig information för 
korrekt val av pluggar är följande: 

- ledararean 
- ledarens diameter över isoleringen 
- kabeln yttre diameter 

Kom slutligen ihåg att alltid ansluta skyddsjordningen till den lilla mässingsskruven i varje fast del (se 
nedanstående illustration). 

 

7.10 LS-sidans anslutning 

Samma regler gäller för anslutning av lågspänningsskenorna som beskrivits för mellanspänningssidan. 
Kontrollera före anslutning på skenorna att terminalerna inte har spår av oxid, och avlägsna detta i 
förekommande fall.  

 

7.11   Jordningsanslutning 

Figur 13: jordanslutning 

 

JORDANSLUTNING

 
Varje transformator är försedd med två sprintar eller jordningsplattor, placerade på undre strukturen, av vilka den ena 
har mutter och bricka. En av dessa måste anslutas till ett effektivt jordningssystem med en kopparfläta med minsta 
arean 16 mm2. Följ alltid de ytterligare bestämmelserna för ditt system eller företag.   
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7.12  Luftisolationsavstånd i IP00 

Vid installation inomhus måste transformatorn, om den drivs med IP00, stå på de kortaste avstånden från 
väggarna avhängigt isolationsspänningen i nedanstående tabell. Om de angivna avstånden inte kan erhållas, 
var god kontakta SEA tekniska serviceavdelning.  

 

Figur 14: IP00 avstånd 

x

x x

x

 
 

Tabell 7. Luftavstånd enligt IEC60073-3 

Um max (kV) 
leading value of the electrocution's 

pulse (kV) Minsta fria luftavstånd (mm) 

3.6 
20 60 

40 60 

7.2 

40 60 

60 90 

75 120 

12 

60 90 

75 120 

95 160 

17.5 

75 120 

95 160 

125 220 

24 

95 160 

125 220 

150 280 

36 

145 270 

170 320 

200 380 

52 250 480 
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7.13  Minsta luftavstånd med skyddsskåp 

Figur 15: avstånd i skåpet 

c c

LÅG SPÄNNING

MELLANSPÄNNINGS

200 mm

200 mm

500 mm

200 mm

 
 

7.14 MS - och LS-anslutningar 

 

       Figur 16: övre MS-/LS-anslutning                                                       Figur 17: undre MS-/LS-anslutning     

        

              
 

 

Om din transformator är försedd med ett 
skyddsskåp med till exempel 
kappslingsklass IP31 får detta inte 
installeras utomhus. Ha i åtanke att minsta 
luftavstånd längs rummets väggar måste 
överensstämma med figur 15. Oavsett, 
dimensioneringen av rummet måste ske på 
ett sådant sätt att adekvat kylning erhålles 
för utrustningen. 

Anmärkning: standard kappslingsklass för 
skåpets botten är normalt IP21.    
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Kablarna och/eller skenorna måste vara korrekt förankrade vid transformatorns terminaler för att 
undvika mekaniska påfrestningar på terminalerna. Detta kan äventyra din transformators korrekta 
funktion. LS och MS-anslutningarna på terminalerna kan utföras från ovansidan eller undersidan (se 
figurerna 16 och 17). SEA tillhandahåller som standard terminaler med MS-utgång i botten och LS-utgång 
på toppen. Eventuella variationer i terminalernas placering måste anges under beställningsfasen. Under 
inkopplingsfasen, avstånd mellan kablar och delar av transformatorn under spänning måste bibehållas som 
indikerat i tabell 7. 

Vid användning av skyddsskåpet måste kablarna och/eller skenorna vara korrekt förankrade på strukturen. 
Anslutningen till transformatorns skenor måste ske via skenor med flexibla skarvar för att undvika 
mekaniska påfrestningar på terminalerna.  

SEA skåp är försedda med öppningar vid botten och på taket motsvarande mellan- och lågspänningarna, 
korrekt täckta med en påskruvad aluminiumplatta, eller kabelgenomföringar (ingår ej som standard) så att 
användaren kan ansluta från både ovanifrån och underifrån. Det av SEA tillhandahållna skåpet levereras som 
standard med MS-utloppet i botten och LS-utloppet på toppen. 

             

                    Figur 18: övre MS-/LS-anslutning                          Figur 19: undre MS-/LS-anslutning 

 

      
 

ANMÄRKNING: Den i figur 19 visade anslutningen anger att LV-kablarna i skåpet måste förankras på 
frontpanelen med ett av SEA tillhandahållet fäste. I händelse av avvikande anslutningar, var god kontakta 
SEA tekniska serviceavdelning.  
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VIKTIGT: 

Under inkopplingsfasen, avstånd mellan kablar och delar av transformatorn under 
spänning måste bibehållas som indikerat i tabell 7. Kontrollera avstånden och 
skyddsgraden innan transformatorn tas i drift. 

 

VIKTIGT 
Kontrollera avstånden innan transformatorn tas i drift. 

 

7.15 Varierande primärspänning 

Transformatorn är normalt försedd med en 3- eller 5-stegs omkopplingsterminal (se den på transformatorn 
anbringade typskylten), direkt förbundna med MS-lindningens ända. 

På denna omkopplingsterminal finns 4 (eller 6) inkopplingspunkter märkta med siffror från 3 till 6 (8). Två 
av dessa inkopplingspunkter, en med udda nummer och en med jämnt nummer, är förbundna med en 
mässingsskena (se figur 20). Se den på transformatorn anbringade typskylten för information om de olika 
inkopplingarna och tillgängliga spänningar. Andra konfigurationer är avhängigt transformatormodellen. 
Kontrollera på den av SEA tillhandahållna dimensionsritningen. 

 

 

VIKTIGT 

Frånskilj transformatorn från nätspänningen och placera den på underlaget innan 
arbete på omkopplingsterminalen påbörjas. 

                

Figur 20: omkopplingsterminal 
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Standard omkoppling: 
± 2 x 2,5 % av nominell spänning 
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  Gör så här för att ändra terminalens placering: 

- Skruva ut terminalplattans fästskruv.  
- Placera terminalplattan enligt behovet (se den på övre strukturen normalt placerade 

omkopplingsskylten). 
- Fäst åter skruvarna med iakttagande av den ursprungliga monteringssekvensen (terminal/mässing, 

bricka/terminalplatta/stålbricka/fjäderbricka/skruv) och dra fast med momentnyckel (se avsnitt 8.7 
angående moment). 

- Kontrollera på varje terminalplatta att endast två terminaler är förbundna med en liten skena, en 
udda med en jämn. 

 

 

Kontrollera att samtliga omkopplingsuttag på lindningarna är anslutna på samma 
omkopplingsposition. Ingen av lindningarnas ändar för vara öppen eller icke ansluten! 

 

Positionen måste väljas så att transformatorns primärspänning anpassas så nära nätspänningens om 
möjligt. Vid samma nätspänning kan LS-sidans spänning ändras som följer: 

- Anslutning mot spänningar högre än den nominella: en sänkning av LS-spänningen erhålls; 
- Anslutning mot spänningar lägre än den nominella: en höjning av LS-spänningen erhålls. 

 

Anmärkning: omkopplingsväljaren är korrekt ansluten när sekundärlindningens spänning (utan uttag) 
motsvarar det på typskylten angivna värdet (till exempel: för en transformator 20 000 ±2.5 %/400 V 
måste spänningen vara 400 V efter omkopplingen).  

Anslut inte terminalplattan till en position med lägre spänning än den nominella om nätspänningen är högre 
än den nominella. 

Transformatorn kan även arbeta med två eller flera primärspänningar: I samtliga fall finns en dataskylt som 
sammanfattar alla driftlägen och tillhörande anslutningar. Möjliga ändringar av primärspänningar är som 
följer. 

 

7.15.1 Drift i serie/parallellt  

I ett fall är en primärspänning dubbelt så hög som den andra (t.ex. 20-10 kV). Transformatorns 
primärlindning består av två identiskt lika delar som kan anslutas i serie eller parallellt. Varje del är försedd 
med egen terminalplatta. 

Anslutningarna serie-/parallell sker utanför lindningarna. Transformatorn har därför alltid erforderligt 
material för anslutning på båda sätten. Spara dessa material för framtida spänningsändringar. 

Kom alltid ihåg att avlägsna ”serieskenan” när en parallellanslutning sker och vice versa.    
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7.16 Kontroll efter installation 

Tabell 8: kontroller 

 

FAS METOD KRITERIER ANMÄRKNINGAR 

Kontrollera 
jordanslutningen på 
strukturen 

Visuell kontroll + 
multimeter 

Kontrollera att anslutningen 
är utförd och med lämplig 
ledararea. 
Kontrollera att anslutningen 
är väl fastdragen.  
Kontrollera den elektriska 
kontinuiteten. 

Jordledarens area 
överensstämmer med systemets 
kortslutningsström. 
 

Kontrollera 
skyddens (om 
inkluderade) 
jordanslutning 

Visuell kontroll + 
multimeter 

Kontrollera att anslutningen 
är utförd och med lämplig 
ledararea. 
Kontrollera att anslutningen 
är väl fastdragen.  
Kontrollera den elektriska 
kontinuiteten. 

 

Kontrollera MV-
anslutningarnas 
åtdragningsmoment 

Visuell kontroll + 
Momentnyckel 

Kontrollera kabelns och 
triangelanslutningens 
åtdragningsmoment. 

Se tabell med 
åtdragningsmoment. 

Kontrollera LV-
anslutningarnas 
åtdragningsmoment 

Visuell kontroll + 
Momentnyckel 

Kontrollera lågspännings-
anslutningarnas 
åtdragningsmoment. 

Se tabell med 
åtdragningsmoment. 

Kontrollera 
jordanslutningens 
åtdragningsmoment 

Visuell kontroll + 
Momentnyckel  Momentet enligt kundens krav. 

Kontroll av 
terminalplattans 
åtdragningsmoment  

Visuell kontroll + 
Momentnyckel  

Se tabell med 
åtdragningsmoment. 

Kontrollera 
kablarnas 
dragavlastning  

Visuell inspektion 

Kablarna måste vara infästa 
på en oberoende struktur. De 
får inte anbringa kraft på 
transformatorns 
inkopplingspunkter.  

 

 

 

 

 

 



ANVISNINGAR FÖR IDRIFTTAGNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL 

 

         
 Sidan 32 av 51 
SEA Spa - Società Elettromeccanica Arzignanese E-mail: info@seatrasformatori.it – sito:www.seatrasformatori.it 

  
 

7.17 Kontroller av installationsmiljön 

 

Tabell 9: kontroller 

 

FAS METOD KRITERIER ANMÄRKNINGAR 

Kontrollera att 
miljön är filtrerad Visuellt 

Kontrollera att damm, sand eller 
andra element inte kan sugas in.  

Kontrollera 
ventilationssystemet Visuellt  

Kontrollera att 
ventilationssystemet fungerar och 
håller temperaturen enligt projekts 
karakteristika. 

Miljöns högsta temperatur: 40°C  
Högsta dagliga medeltemperatur: 
30°C  
Högsta årlig medeltemperatur: 
20°C 

Kontrollera 
avståndet från 
utrustning som kan 
äventyra korrekt 
kylning 

Visuellt 
Kontrollera att inga varmluftutlopp 
från till exempel omriktarna finns i 
närheten. 

 

 

8 Idrifttagning  

Innan transformatorn tas i drift måste de på transformatorn installerad verktygens/tillbehörens korrekta 
funktion kontrolleras (se följande tabell).  

Det är nödvändigt att studera det av SEA S.p.A. tillhandahållna hjälpkretsschemat och dimensionsritningen 
där arrangemanget och korrekt identifiering av alla medföljande verktyg på transformatorn redovisas 
(temperaturmätutrustningens kraftenhet, fläktar, fläktarnas kraftenhet och andra tillbehör). Kontrollera 
dessutom att säkerhetsavstånden överensstämmer med de i tabell 7 avsnitt 8.12 angivna.  

 

  

 
 
 
 

 

VARNING 

ALLA FÖLJANDE ARBETEN MÅSTE UTFÖRAS MED TRANSFORMATORN FRÅNSKILD 
FRÅN KRAFTFÖRSÖRJNINGEN, KORREKT JORDAD OCH SÄKER (ARBETEN I 
SPÄNNINGSLÖST TILLSTÅND)! 

ARBETENA MÅSTE UTFÖRAS AV KVALIFICERAD TEKNISK PERSONAL MED GOD 
KUNSKAP OM ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR OCH SÄKERHETSBESTÄMMELSERNA. 

 
Användning av personlig skyddsutrustning är obligatorisk, och tillse att tredje 
parter respekterar förbudsskyltarna. 
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8.1 Preliminära kontroller  

Tabell 10: kontroller 

 

KOMPONENT BESKRIVNING 

Transformator 

Kontrollera metalldelarnas jordanslutning i spänningslöst tillstånd. 

Kontrollera spänningsförande delars isolationsavstånd till massan. 

Kontrollera LS- och MS-terminalernas fastdragning och tillhörande 
terminalplattor/regleruttag genom att anbringa angivna momentvärden. 

Kontrollera att spänningsomkopplarskenornas lägen överensstämmer med alla 
tre faserna enlig typskylten. På transformatorer med fler spänningar ska även det 
läge som motsvarar systemspänningen med vilken transformatorn matas 
kontrolleras. 

Kontrollera korrekt funktion för omkopplarna för skydd av transformatorns MS- 
och LS-sidor. 

Kontrollera kalibrering och funktion för reläerna som skyddar mot överbelastning 
och kortslutning.  

Kontrollera kalibrering och funktion för temperaturskyddsreläet 
(temperaturmätutrustningens kraftenhet) och tillhörande givare. 

Kontrollera fläktarnas och tillhörande kretsars funktion (om inkluderade) på 
transformatorn eller i skåpet. 

Kontrollera transformatorns allmänna kondition och mät isolationsmotståndet 
med en 2 500 V Megger. 

Kontrollera att transformatorn inte arbetar under-/övermagnetiserad. LS-
spänningen måste vara lika med projektspänningen. 

PT100 sensorlådor 

Kontrollera att: 
- sensorerna är införda i korrekt rör, alla till samma djup.  
- kabeln är infäst och inte kan falla till följd av vibrationer. 
- skåpet är väl stängt. 
- sensorkablarnas skärmar är anslutna till jord (multimeter)  
- terminalerna är väl fastdragna. 

Kraftenhet och sensorer 
Kontrollera temperaturmätutrustningens/kraftenhetens inställning, larm, 
utlösning och ventilation (om inkluderad). Temperaturerna måste ställas in till de 
tillhandahållna övertemperaturerna enligt tabell 11.   
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Tabell 11: fördefinierade värden 
 

 Klass B (80°C) Klass F (100°C) Klass H (125°C) 

Larm 115°C 140 °C 160°C 

Utlösning 125°C 150°C 170°C 

Ventilation (*) 75-55°C 100-80°C 120-100°C 

(*) ventilationens funktion tillhandahålls aldrig i termometern av visartyp. Se schemana och den 
utrustningsspecifika manualen eftersom inställningsmöjligheterna och lägen varierar avhängigt modell. 

 

 

Anmärkning: de föreslagna inställningarna inkluderar två värden (TILL-FRÅN) för att 
undvika farlig växling till/från runt inställningsvärdet. 

 

Mätningarna måste utföras med MS och LS-kopplingarna bortkopplade från systemet, alltså före 
anslutning av kablarna och/eller skenorna. De uppmätta motståndsvärdena måste vara ungefär samma som 
i nedanstående tabell. 

Om värdet är avsevärt lägre måste transformatorn torkas och, vid behov, vår hjälpservice kontaktas.  

 

 

VIKTIGT: 
Var noga med att inte kvarlämna skruvar, verktyg och metalliska föremål på 
transformatorn! 

 

Mätning av isolationen 

Detta prov avser mätning av isolationen i transformatorns magnetiska del mellan MS- och LS-
lindningarna. 

Mätutrustning:  Isolationsprovare (”Megger”) 

Jämför de uppmätta värdena mot angivna värden enligt isoleringsklass i nedanstående tabell:  
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Tabell 12: isolationsvärden 
 

Minsta isolering vid 20°C 

Isoleringsklass (kV) Megohm 
Spänning att anbringa (i 1 

minut) 
1,1 ≥ 500 2 500 V 
3,6 ≥ 1000 2 500 V 
7,2 ≥ 1000 5 000 V 

12 ≥ 1000 5 000 V 
17,5 ≥ 1000 5 000 V 
24 ≥ 1000 5 000 V 

36 ≥ 1000 5 000 V 

 

Slutning av MV-sidans strömställare 

När strömställaren sluts avger transformatorn ett skarpt ljud vilket under några få sekunder minskar till 
stabilisering. 

Kontroll av sekundärspänningarna 

Innan lågspänningens strömställare sluts eller ytterligare kontroller utförs för parallellsekvensen med andra 
transformatorer måste: 

• de tre bryggade spänningsvärdena och de tre stjärnspänningarna kontrolleras. 

• fasföljden kontrolleras. 

Om värdena överensstämmer med de på skylten kan idrifttagningen fullbordas eller verifiering för 
parallellanslutning utföras. 

 

 

 

8.2 Kriterium för parallellanslutning med en annan transformator. 

Vid parallellanslutning till en annan redan driftsatt transformator måste: 

•  transformatorernas kompatibilitet kontrolleras på typskyltarna. 

• fasföljden kontrolleras genom att mäta spänningen mellan fas ”ett” på den redan driftsatta transformatorn 
och fas ”ett” på den transformator som ska parallellanslutas. Värdet måste vara noll. 

Gör samma mätning för faserna 2 och 3. 

Slutför idrifttagningen av transformatorn genom att sluta LV-strömställaren och spänningssätta panelen. 
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9 Underhåll och periodiska kontroller 

 

 

 
 
 
 

 

VARNING 

ALLA FÖLJANDE ARBETEN MÅSTE UTFÖRAS MED TRANSFORMATORN FRÅNSKILD 
FRÅN KRAFTFÖRSÖRJNINGEN, KORREKT JORDAD OCH SÄKER (ARBETEN I 
SPÄNNINGSLÖST TILLSTÅND)! 

ARBETENA MÅSTE UTFÖRAS AV KVALIFICERAD TEKNISK PERSONAL MED GOD 
KUNSKAP OM ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR OCH SÄKERHETSBESTÄMMELSERNA. 

 
Användning av personlig skyddsutrustning är obligatorisk, och tillse att tredje 
parter respekterar förbudsskyltarna. 

 

 

 

9.1 Normalt underhåll 

De hartsingjutna transformatorerna kräver inget speciellt underhåll. Noggrann kontroll av transformatorn 
under drift möjliggör att förhindra fel och förlänga dess genomsnittliga livslängd. Under normala 
driftförhållande räcker det att utföra följande åtgärder minst en gång årligen.  
 

 
 

Tabell 13: underhåll 
 

KOMPONENT ÅTGÄRD INTERVALL  VERKTYG 

Lindningar och 
kylkanaler 

Rengöring av MS-/LS-lindningarna 
från dammavlagringar, kondensat 
och smuts. Rengöring av kyl- och 
ventilationskanaler i lindningarna 
för att undvika överhettning under 
driften. 

Årligen (oftare i händelse av 
speciella händelser eller 
förhållanden). 

Torr tryckluft under lågt 
tryck. 
Rena och torra trasor 
(använd INTE slipande 
rengöringsmedel, 
lösningsmedel eller 
ämnen som kan 
äventyra 
transformatorns 
funktion).  

Muttrar och 
skruvar  

Kontrollera fastdragningen av MS- 
och LS-anslutningarna och 
skenorna för spänningsjusteringen. 

Momentnyckel 
(momentvärdena anges 
i tabell 4). 
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KOMPONENT ÅTGÄRD INTERVALL  VERKTYG 

Termiska skydd 
(kraftenhet, 
termistorer) 

Verifiering av det termiska skyddets 
funktion (temperatursensor och 
temperaturmätutrustningens 
kraftenhet) såväl som larmets och 
utlösningsskyddets funktioner.  

Varmluftpistol för 
simulerad uppvärmning 
av temperatursensorn. 

Ventilationsstavar 
(och fläktar) 

Aktivera kylenheterna för att 
kontrollera funktionen. Rengör 
rotorn för att eliminera eventuella 
damm- och smutsansamlingar.  

Torr tryckluft på 
fläktarnas styrenhet. 

Lindningarnas 
isolation 

Kontrollera isolationen mellan 
lindningarna och mellan 
lindningarna och massan. 

Megger (värdena anges i 
tabell 12). 

Anmärkning: kontakta omedelbart vår hjälpservice i händelse av avvikelser (se slutet av denna manual). 

 
 
 

 

ANMÄRKNING: säkerställ innan arbeten på transformatorn påbörjas att arbetsplatsen 
och/eller skåpets insida är tillräckligt belyst. Belysningen måste tillåta operatören att 
utföra arbetena och se de elektriska parametrarna på transformatorn. Använd i annat 
fall ytterligare belysningsanordningar.  

 

9.2 Extra underhåll 

Om transformatorn arbetar intermittent, före idrifttagning och, speciellt, efter en längre tids förvaring måste 
all verifiering utföras innan den ovan beskrivna idrifttagningen. Om transformatorn i stället arbetar i speciellt 
fuktig och förorenad miljö och utsätts för upprepade överbelastningar rekommenderar vi att avkorta 
intervallen mellan de i tabell 13 angivna åtgärderna. 
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9.3 Felsökning och åtgärder 

Tabell 14: felsökning och åtgärder 
 

PROBLEM  ORSAKER ÅTGÄRD  

Anslutningar 

Korrosion. Rengör anslutningarna med metalltrådsborstar 
och fetta in kontakterna. 

Bristande fastdragning. 
Dra fast skruvarna med åtdragningsmomenten 
i kabelinfästningstabellen. 

Temperaturmätutrustningens 
kraftenhet löser ut (sensorer 
på lindningarna) 

Osymmetrisk belastning på 
transformatorns faser. 

Mät fasernas sekundärspänningar och 
balansera om så erfordras enfasbelastningarna 
på faserna. 

Överbelastning jämfört med 
transformatorns nominella värde. 

Mät fasernas sekundärspänningar och jämför 
dem med värdena på typskylten. Sänk därefter 
belastningen till under transformatorns 
nominella effektvärde. 

Möjlig närvaro av övertoner i 
distributionssystemet. 

Kontakta SEA tekniska serviceavdelning. 

Möjlig överhettning i rummet. 
Otillräcklig ventilation.  

Kontrollera att öppningarna inte är blockerade i 
både skyddsskåpet och/eller i hytten. Återställ 
luftcirkulationen.  

Temperaturmätutrustningens 
kraftenhet löser ut (sensorer 
på kärnan) 

Närvaro av kraftiga 
virvelströmmar till följd av möjligt 
brott på dragstängerna och/eller 
plattornas isolering och lösa 
muttrar på kärnans infästning.  

Kontrollera att dragstängernas isolering och 
muttrarnas och skruvarnas 
åtdragningsmoment överensstämmer med 
värdena i tabell… 

Jordningsanslutning 

Korrosion. Rengör anslutningarna med metalltrådsborstar 
och fetta in kontakterna. 

Felaktig anslutning Dra fast skruvarna korrekt. 

Onormala ljud och/eller 
vibrationer 

För hög spänning från 
kraftförsörjningen. 

Kontrollera LS-spänningen. 

Fel omkopplingsuttag. Kontrollera LS-spänningen. 

Möjlig skada på kärnan till följd av 
slag. Kontakta SEA S.p.A. 
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10 Byte av tillbehör 

10.1 Byte av PT100 sensorer 

 

 
 
 
 
 

VARNING 

ALLA FÖLJANDE ARBETEN MÅSTE UTFÖRAS MED TRANSFORMATORN FRÅNSKILD 
FRÅN KRAFTFÖRSÖRJNINGEN, KORREKT JORDAD OCH SÄKER (ARBETEN I 
SPÄNNINGSLÖST TILLSTÅND)! 
Användning av personlig skyddsutrustning är obligatorisk, och tillse att tredje 
parter respekterar förbudsskyltarna. 

 

 
 

Byte av en eller flera PT100 sensorer på transformatorn utförs som följer: 

 
Figur 21 

 

 
 

Tillbehörens kopplingsbox: 

Sensor PT100 nr. 3 på lindningarna LS 2U - 2V - 2W   

Sensor PT100 nr. 3 på kärnan ansluten på terminalkortet.  
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Vid byte av kärnans sensor måste en mejsel föras in i den bladsektion som innehåller sensors hållare (figur 
23). Sensorns hållare kan då dras ut från mellan lamellerna (figur 22). Låt mejseln sitta kvar i kärnan så att 
gapet kan användas vid sensorns återmontering (anmärkning: mejseln måste avlägsnas efter avslutat 
arbete!). 

 
 
Figur n.22                                                                                 Figur n.23 
 

 
 

Figur n.24       

                                      

  

 

Bytet kan nu fortsättas: dra ut sensorn från det gula skyddsröret (om närvarande) och för in den nya 
sensorn. 

Anslutningen på terminalerna ska vara lika: den vita ledaren (se terminal nr. 1 i figur 24) ska anslutas på 
samma punkt medan den röda ledaren kan flyttas (se till exempel punkterna 2 eller 3 i figur 24). 

 

Vid byte av lindningarnas sensorer måste dessa dras ut ur röret och de nya sättas in (se figurerna 25, 26 
och 27).  

Kontrollera slutligen att den skärmade kabeln som är ansluten på kopplingsboxens utgång inte ligger 
närmare mellanspänningskablarna än en meter. 
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                     Figur 25                                            Figur 26                                           Figur 27 

 

                
                                                                  

             

 

VIKTIGT:  
- Var noga med att inte kvarlämna skruvar, verktyg och metalliska föremål på 

transformatorn! 
- Montera inte sensorerna i primärlindningen / högspänningslindningen 

 

10.2 Byte av kraftenhet 

Kraftenheten på transformatorn byts på följande sätt: 
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Figur 28 

Öppna elpanelen med nyckeln i plastfickan som medföljer transformatorn. 

 
Figur 29 

Utför följande i angiven ordningsföljd:  

A. Koppla bort kontakdonen från terminalerna på kraftenhetens baksida. 

B. Avlägsna fästvinklarna på enhetens båda sidor.  

C. Avlägsna enheten från panelen. 

Den nya kraftenheten installeras i omvänd ordningsföljd. 
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10.3 Byte av termometer 

Koppla bort terminalerna i hjälpenheternas kopplingsbox på strukturen och demontera visartermometern. 
Den nya termometern måste vara identisk eller ekvivalent med den gamla. Anslut terminalerna enligt det av 
SEA S.p.A. tillhandahållna schemat för hjälpenheterna och ställ in temperaturerna enligt isolationsklassen 
för transformatorn.  

 

11 Tillåten kontinuerlig belastning 

SEA S.p.A. transformator är dimensionerad till tillverkad för drift vid den på typskylten angivna nominella 
effekten och vid en i standarden IEC 60076-11 definierad temperatur: 

 

 högsta temperatur: 40°C 
 daglig medeltemperatur: 30°C 
 årlig medeltemperatur: 20°C 

 

Transformatorns livslängd är avhängig isoleringens varaktighet vilket i sin tur är knutet till den 
belastningscykel till vilken den utsätts för.  

Vissa överbelastningar är dock tillåtna och äventyrar inte transformatorns drift och livslängd om de 
kompenseras med en lägre belastning, lägre än den nominella.  

Nedanstående diagram (naturlig AN och forcerad AV kylning) anger högsta tillåtna kontinuerliga belastning i 
förhållande till omgivningstemperaturen för transformatorns normala livslängd. 

 

 
 

 a
v 

de
n 
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Det är möjligt att använda en transformator som är dimensionerad för en högsta omgivningstemperatur av 
40°C också i högre temperaturer: Effekten måste då reduceras till värden enligt nedanstående tabell: 

 

Tabell 15: belastningar 

 

HÖGSTA OMGIVNINGSTEMPERATUR °C TILLÅTEN BELASTNING 

40 Pn 

45 0,97x Pn 
50 0,94x Pn 
55 0,90x Pn 
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12 Transformatorernas åldring 

Under driften utsätts transformatorerna för en avkortad livslängd som kallas åldring. Åldringsprocessen 
består av en naturlig nedbrytning av egenskaperna i transformatorns material avhängigt tid och 
miljöförhållanden. Den är speciellt avhängig det isolerande materialets arbetstemperatur. En transformator 
som arbetar under den i standarden beskrivna (100 % belastning, 20°C omgivningstemperatur) har en 
förväntad livslängd om cirka 180 000 timmar lika med cirka 20 år. Det ska påpekas att materialens åldring 
baseras på både en statistisk analys av materialen enligt standarden IEC 60076-12 och på exceptionella 
händelser (t.ex. överspänningar) eller kritiska eller otillräckliga installationer. Följande indikationer måste 
därför anses endast som en indikation och inte som begränsande även om de överensstämmer med 
drifterfarenheten. 

 

12.1 Installationsmiljön 

En transformatorns omgivningstemperatur är en kritisk faktor för den förväntade livslängden. Som framgår 
av nedanstående diagram är miljöerna där luftväxlingen är otillräcklig (högre än beräknade 
omgivningstemperaturer) eller i händelse av överbelastningar kan transformatorns förväntade livslängd 
avsevärt påverkas. 
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12.2 Avkortad livslängd 

Liknande situationer kan inträffa när transformatorn arbetar under förhållanden som avviker från de 
planerade. Vissa avvikelser från den teoretiska livslängden kan då förväntas. Av diagrammet framgår 
åldringsgraden per drifttimme under icke normala förhållande som funktion av olika 
omgivningstemperaturer och belastningar jämfört med den teoretiska driften (med hänsyn taget till 
enhetens åldrande). Om en transformator till exempel drivs med 100 % belastning i temperaturen 40°C 
kommer ådringsgraden att motsvara 10 timmar per drifttimme. 
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13 Elektromagnetisk kompatibilitet 

Den torra transformatorn enligt IP00 måste placeras så att oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar 
undviks. De i föregående kapitel angivna isolationsavstånden är tillräckliga för att säkerställa att de 
magnetiska fältet som personalen exponeras till nära transformatorn är lägre i standarderna angívna värden. 
Uppmärksamhet måste därefter riktas mot lågspänningsterminalerna, normalt med höga strömmar. För att 
minimera störningar på andra känsliga enheter såsom dataskärmar, kraftenheter m.m. rekommenderas att 
utföra några enkla åtgärder: 

- Förlägg trefas- och nollkablarna tillsammans. 
- Förlägg inte kraftkablar och signalkablar i samma kanal. 
- Förlägg inte kraftkablarna nära enheter som är känsliga för elektromagnetiska fält. 
- Anslut signalkablarnas skärmar till jord.   
- Använd elektronisk utrustning och givare med CE-märkning. 
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14 Demontering och bortskaffning 

 

Tabell 16: material 

 
 

KÄRNA 
LINDNINGAR 

ISOLERANDE DELAR METALLISKA DELAR 

Materialets 
klassificering 

Ferromaterial Isolering Metall 

Kemisk 
sammansättning 

Fe36 – Si4 Amorf polymer  
Al 99,5-Fe 0,4-Si 0,1 (eller Cu 

99,9-Fe 0,05-Si 0,05) 

Fysisk status Solitt Vitröst fast Solitt 

Nedbrytnings-
produkter 

Inga Inga Inga 

Farliga reaktioner Inga Inga Inga 

Klassificering  Järnhaltigt skrot Industriavfall Metallskrot 

Förbrännings-
produkter 

/ CO-CO2-SO2-H2O / 

 

 

VIKTIGT 

Vid bortskaffning av transformatorn eller delar av den måste nationella och/eller 
lokala miljöskyddsbestämmelser efterlevas. Miljölagstiftningen i 
destinationslandet måste obligatoriskt efterlevas. SEA S.p.A. påtar sig inget 
ansvar för felaktigt utförd bortskaffning. 

 

VIKTIGT 

SEA S.p.A. påtar sig inget ansvar för personskador, skada transformatorn eller 
systemet till följd av arbeten som utförs av icke utbildad och informerad personal. 
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15 Kontaktinformation 

I händelse av tvekan eller behov av klargörande eller ytterligare information om våra produkter, kontakta vår 
kommersiella eller tekniska serviceavdelning. Huvudadresserna är: 

 

Tel: +39 0444 482100 

Fax: +39 0444 482519 

Adress: Via L.Da Vinci, 14 - Tezze di Arzignano – VI - (ITALIEN) 

E-post: info@seatrasformatori.it 

Hjälpadress: support@seatrasformatori.it 

Webbsajt: http://www.seatrasformatori.it 
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