Transformador de
Potencial Indutivo
Uso externo
Isolação a óleo

EOF (24 –245) kV

Descrição geral
Os TPs do tipo JOF são utilizados em
sistemas de alta tensão entre 24 e
245 kV. Eles transformam níveis elevados de tensão em valores estabelecidos
para equipamentos de medição e
proteção.
A parte ativa do transformador está
localizada na base do mesmo. A isolação
é baseada no uso do óleo mineral, livre
de PCB. O tubo capacitivo se encontra
dentro do isolador.
A câmara de expansão está localizada
na parte superior do TP. Tem a função de
compensar o nível de óleo com as
variações da temperatura. Para os níveis
de 24 à 72 kV, é utilizada a membrana de
Viton, resistente a altas temperaturas e
altamente flexível. Para níveis acima de
72 kV, utilizamos a membrana em
aço-inox. O nível do óleo é visualizado
através de um indicador localizado na
tampa superior.
Tanque e flanges são feitos em alumínio
anticorrosivo, que podem ser pintados
caso o cliente assim prefira.

Os TPs da PFIFFNER podem ter isoladores em porcelana ou silicone (poliméricos). Dispomos de variados tamanhos
para atender os diferentes níveis de
poluição especificados.
Hermeticamente selado, o tanque
protege a parte interna das influências
da atmorfera.
A caixa de terminais com dimensões
generosas dispõe de tampa que pode
ser aberta lateralmente. Isto permite fácil
conexão dos terminais secundários. Esta
caixa padrão é sem furos. Prensa cabos,
placa diagramática e instruções de
segurança podem ser inseridos se
solicitados.

Vantagens do
TP indutivo
■■

■■

■■

■■

Proteção do enrolamento secundário
contra sobretensões transientes da
rede de alta tensão através da blindagem
Proteção contra ferrorresonância
através do uso de núcleos com aço de
baixa indutância
Segurança ampliada, uma vez que não
há parte ativa no isolador
Volume reduzido de óleo, obtido
através do desenho otimizado

Diferenciais

Tubo
capacitivo
■■

■■

O tubo capacitivo é projetado para
assegurar a ótima distribuição do
campo elétrico.
A concepção da bucha previne a
mesma contra curto-circuitos e arcos
no secundário.

Excelente proteção
contra umidade
■■

■■

O lado interno do TC é protegido
contra o ingresso de umidade através
de anéis especiais de vadação.
O tanque é desenhado com saias para
escoamento da água e proteção das
regiões de vedação. Isto evita rachaduras nas gaxetas.

Caixa de terminais
com fácil acesso
■■

■■

■■
■■

Os elementos do tanque são afixados
com parafusos especiais em aço-inox.
Eles são desenhados com flange na
superfície para evitar o ingresso de
umidade.

A caixa de terminais pode acomodar
bloco terminais, fusíveis, spark gaps e
lacre para medição.
Como padrão, a tampa é sem furos.
Prensa cabos podem ser instalados
previamente.
Uma caixa adicional pode ser fornecida, se solicitado.

Design
Conexão primária

Câmara de expansão
Tampa com indicador do nível de óleo

Isolador em porcelana ou silicone

Bucha

Opções
possíveis

Enrolamento primário com
isolação de alta tensão

Olhais para içamento

■■

Pintura das partes metálicas

■■

Fusíveis ou mini-disjuntores

■■

Monitoramento de pressão

■■

■■

Resistor de aquecimento na caixa de
terminais
Lacre para enrolamentos de medição
de faturamento

Tanque com área de escoamento
■■

Enrolamento secundário
■■

Terminal de aterramento
■■

Válvula de drenagem do óleo
Núcleo de aço

■■

Caixa de terminais adicional
Terminal de Tag delta para medição de
capacitância e fator de dissipação
dielétrica
Válvula de drenagem do óleo
(24 –72 kV)
Indicador do nível de óleo
(123 –245 kV)

Dados técnicos
24 –72 kV

245 kV

B

A

123 –170 kV

F
E

D
C

Tipo EOF

24

36

72

Norma

123

145

170

245

IEC / IEEE

Tensão máxima

kV

24

36

72.5

123

145

170

245

Tensão aplicada

kV

50

70

140

230

275

325

460

NBI

kV

125

170

325

550

650

750

1050

Frequência

Hz

16.7 / 50 / 60

Classe de exatidão

0.1 – 3; 3P; 6P

Potência térmica limite

VA

≤ 1500

≤ 3000

Máxima carga simultânea (cl. 0.2)

VA

200

300

Número máximo de enrolamentos

5

Tipo EOF

24

36

72

123

145

170

245

Altura*

A

mm

1107

1107

1430

2116

2392

2581

3507

Altura até terminal primário*

B

mm

1027

1027

1350

1976

2252

2441

3206

Profundidade incluindo caixa de terminais

C

mm

526

526

526

710

710

730

938

Profundidade da base

D

mm

360

360

360

500

500

500

660

Largura da base

E

mm

360

360

360

520

520

520

660

Distância entre furos da base

F

mm

310

310

310

450

450

450

600

mm

950

950

1860

3080

3900

4394

6160

kg

115

115

125

305

330

335

350

Distância de escoamento mínima*
Peso aproximado*

* com isolador padrão, distância de escoamento de 25 mm/kV
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