Transformadores
Combinados de
Instrumentação
Operação ao tempo
Isolação a óleo

EJOF (24 –170) kV

Descrição geral
Os transformadores combinados EJOF
são utilizados em sistema de alta tensão,
com níveis entre 24 e 170 kV. Eles
transformam alta tensão e alta corrente
em valores aceitáveis para serviços de
medição e proteção.

Os transformadores combinados podem
ser fornecidos com isoladores em
porcelana ou poliméricos. Disponibilizamos em nossa linha, diversos níveis de
distância de escoamento, para diferentes aplicações.

Construtivamente são similares aos
transformadores de medição convencionais. O TC é localizado na cabeça e o TP
na base do equipamento. Os tubos
capacitivos ficam internos ao isolador
que pode ser em porcelana ou polimérico. A isolação se dá através do óleo
mineral, livre de PCB.

O tanque hermeticamente selado
proteje o óleo interno das ações da
atmosfera.

A câmara de expansão em aço-inox está
situada na cabeça do transformador e
tem o papel de compensar as variações
do nível interno do óleo isolante. O nível
do óleo pode ser visualizado no topo do
equipamento, através do indicador de
nível com sistema mecânico.
Todas as partes metálicas são feitas com
alumínio anticorrosivo que dispensam
pintura, mas podem ser pintadas caso o
cliente assim prefira.

A caixa de terminais com tamanho
adequado para diversos enrolamentos,
pode ser aberta pelas laterais, o que
facilita a conexão dos cabos secundários. O cliente pode optar pelas informações a serem disponibilizadas dentro
da caixa.

Vantagens dos
transformadores combinados
■■

■■

■■

■■

Custo inferior com transporte
Redução do custos em obra, uma vez
que requer apenas uma base
Próprio para instalação em ambientes
de área limitada
O cliente pode optar por deixar
apenas uma unidade de reserva,
enquanto no modo convencional teria
que prever uma unidade de cada
equipamento

Diferenciais

Facilidade
nas conexões
■■

■■

■■

Religações e conexões de taps
realizadas de forma simples e rápida
A conexão é feita apenas por uma
placa de alumínio, de um só lado do
transformador
Não há necessidade de desmontar ou
mover as conexões primárias durante
o ajuste.

Excelente proteção
contra ingresso de umidade
■■

■■

■■

A parte interna dos transformadores é
protegida contra o ingresso de
umidade através de anéis de vedação
O tanque é projetado com saias para
escoamento da água da chuva
Além destes detalhes, os parafusos de
fixação são desenhados com flanges
para contato ideal com o tanque em
alumínio

Caixa de terminais
de fácil acesso
■■

■■

■■

■■

A caixa de terminais oferece amplo
espaço para disponibilização de
terminais diversos de proteção e
medição
Pode acomodar terminais em bloco,
fusíveis, pararraios, contatos auxiliares
e gaps
Além disso, pode receber lacres para
enrolamentos de medição de faturamento.
Podemos também oferecer caixas
terminais separadas, caso o cliente
assim prefira

Design
Câmara de expansão

Tampa com indicador do nível de óleo

Olhais para içamento

Tanque com área de escoamento

Conexão primária
Parte do TC com os núcleos, enrolamentos secundários e isolação de AT

Religação primária

Isolador em porcelana ou polimérico

Buchas

Opcionais
disponíveis

■■

Pintura do tanque e flanges

■■

Fusíveis

■■

Pararraios de arco e gaps

Parte do TP com os enrolamentos
secundários

■■

Parte do TP com os enrolamentos
primários e isolação de AT

■■

■■

Caixa terminais com placa de dados

■■

■■

Núcleo do TP

Monitoramento de pressão com
contatos auxiliares
Resistência de aquecimento
Lacre para enrolamentos de medição
de faturamento
Caixa adicional de terminais
Terminal de tangente delta para
medição de capacitância e dissipação
dielétrica

Conector de aterramento
■■

Válvula de drenagem do óleo

Válvula de drenagem do óleo com
lacre

Dados técnicos
123 –170 kV

24 –72 kV

X
X

A
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Tipo EJOF

24

36

72

Norma

123

145

170

IEC / IEEE

Tensão máxima

kV

24

36

72.5

123

145

170

Tensão aplicada

kV

50

70

140

230

275

325

Nível de impulso

kV

125

170

325

550

650

750

Frequência

Hz

16.7 / 50 / 60

Corrente nominal primária

A

1 – 5000

Corrente nominal secundária

A

1/5

kA/1s

≤ 63

kA

≤ 160

Corrente térmica de curto-circuito
Corrente dinâmica de curto-circuito
Classes de exatidão para o TC

0.1 – 3; 0.2S; 0.5S; P; PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ

Classes de exatidão para o TP

0.1 – 3; 3P; 6P

Potência térmica para o TP

VA

≤ 1500

≤ 3000

Carga simultânea máxima (cl. 0.2)

VA

200

300

Número de núcleos do TC

7

Número de enrolamentos do TP

5

Tipo EJOF

24

36

72

123

145

170

Altura total*

A

mm

1591

1591

1791

2484

2659

2959

Altura do terminal primário*

B

mm

1145

1145

1345

2038

2203

2503

Profundidade incluindo a caixa de terminais

C

mm

526

526

526

710

710

730

Profundidade

D

mm

360

360

360

500

500

500

Largura

E

mm

360

360

360

520

520

520

Distância entre furos

F

mm

310

310

310

450

450

450

mm

1040

1040

1900

3080

3770

4394

kg

295

295

470

500

515

550

Distância de escoamento*
Peso aproximado*

* com isolador polimérico - Distância de escoamento de 25 mm/kV
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