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Değerli Müşterimiz,  

Şu anda, kalitesini ispat etmiş, bir ABB, S.A, DÖKME REÇİNELİ  

 kuru tip transformatöre sahipsiniz. Bu ürünün size sunacağı faydalar şunlardır:  

 Yüksek kısa devre dayanımı 

 

− Yanmaya karşı dirençli 

− Kendi kendine sönme. 

−  Nemden etkilenmeme. 

− Yüksek termik dayanım 

− Minimum kısmi deşarj. 

− Kompakt dizayn. 

− Düşük MONTAJ maliyeti. 

− Düşük bakım maliyeti.  

LÜTFEN TRANSFORMATÖRÜNÜZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU 
TALİMATLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ 
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1. DİZAYN, ÜRETİM VE TEST 

TEST RAPORU ekli olan kuru tip transformatör ABB. tarafından üretilmiştir ve 
müşteri standartlarının yanında, üretim tarihinde yürürlükte olan Uluslararası zorunlu 
Standartlara uygun bir şekilde dizayn edilmiştir.  

Yukarıdaki standartların kontrolü için, aşağıdaki testler yapılmıştır: 

1.1 Rutin testler (ENAC tarafından no. 262/LE591 ile onaylanmıştır) 

 STANDARDLAR 

 UNE-EN IEC CENELEC 

− Sargı dirençlerinin ölçümü 60.076-1 60076-1 HD398-1 

-  Gerilim oranlarının ölçülmesi, vektör grubunun 
tesbiti 

60.076-1 60076-1 HD398-1 

-   Yük kayıpları ve kısa devre geriliminin ölçülmesi 60.076-1 60076-1 HD398-1 

− Boşta kayıp ve boşta akımın ölçülmesi 60.076-1 60076-1 HD398-1 

-    Uygulanan gerilim testi 60076-3 60076-3 HD398-3 

-     Endüklenen gerilim testi 60076-3 60076-3 HD398-3 

− Kısmi deşarj ölçümleri EN 60076-11 60076-11 HD464 
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1.2. Standard ve özel testler (ENAC tarafından no. 262/LE591 ile onaylanmıştır). 

Standart ve özel testler gibi diğer testler, ABB test laboratuarında 
yapılabilmektedir.  Bu testler normalde dizayn ve proses değişimlerindeki 
kalitenin kontrolü için yapılmaktadır. Ayrıca bu testler, müşterilerden herhangi bir 
talep gelmesi halinde de yapılabilmektedir.  

Bu testler: 

 STANDARD 

 UNE-EN IEC CENELEC 

− Sıcaklık artışı testi 60076-2/ EN 60076-11 60076-2/60076-11 HD464 

− Darbe gerilim testi 60076-3/ EN 60076-11 60076-3/60076-11 HD398-3 

− Ses seviyesi ölçümü    60076-10     60076-10 - 

Tesislerimizde yapabileceğimiz özel testlerden bazıları şunlardır: 

− Sıfır birleşen empedansının ölçülmesi 

− İzolasyon direnç ölçümü. 

− Boşta akım harmonikleri ölçümü. 

− Kapasite ve kayıp açsıcaklıknın (tag δ) tanjantının ölçülmesi 

− Anti-korozyon koruma ölçümü. 

Bu testler, ilgili IEC, IEEE, ANSI ve/veya UNE standartlarına uygun olarak 
yapılmaktadır. 

ABB, S.A. test laboratuarı UNE-EN-ISO/IEC 17025 standardına uygundur. 
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2. SERTİFİKALAR VE HOMOLOGASYON KALİTE POLİTİKASI 

2.1 Şirket Kayıt Sertifikası. 

21.02.1995  tarihinde, ABB S.A. AENOR tarafından, kalite Garanti 
Sistemimizin  UNE-EN-ISO 9001 standardına uygun olduğunu ve bunun, dizayn 
ve geliştirme aşamalarından satış sonrası servis aşamalarına, yönetim kriterleri ve 
prosedürlerinin oluşturulması ve transformatörlerimizin kusursuz olduğunu 
gösteren süreçlere kadar bütün süreç boyunca uygulandığını belgeleyen, Şirket 
Kayıt Sertifikası Nº ER-046/1/95 ile ödüllendirilmiştir. Bu sistem, ayrıca 
tedarikçileri ve ürün bileşenlerinin dizaynının, üretim testleri ve prosedürlerinin, 
personel eğitiminin ve tüm sürecin sürekli geliştirilmesinin homojenliğini garanti 
eden know-how uygulaması ve yürütülen Standard ve özel testlerden ve 
araştırmadan elde edilen uzmanlığı da kapsar.  

2.2 Çevre Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi. 

ECA (Belgelendirme ve Sigorta Şirketi) tarafından verilen 023/MA/07/00 
no.lu çevre sertifikası, çevre yönetim sisteminin UNE-EN-ISO 14001 standardına 
uygun olduğunu ve transformatörlerin dizaynı, üretimi, satış sonrası servis ve 
onarım aşamalarında bu sistemin uygulandığını ve ABB tarafından çevresel 
politikası gereğince geliştirildiğini belgelemektedir. ABB, ayrıca (E-AR-
0000011) sayılı CE yönetmeliğine de 761/2001 (EMAS) uygundur. 

2.3 Test laboratuarlarının akreditasyonu  

Rutin ve tip testlerinin gerçekleştirilmesi için test laboratuarının akreditasyonu 
bu kılavuzda tanımlanmış olup, test laboratuarının norm UNE-EN-ISO/CEI 
17025’e uygunluğu   nº 262/LE591 ile ENAC tarafından onaylanmıştır.  

2.4 Alınan Ürün Belgelendirmeleri  

Aşağıdaki ürün sertifikaları, ABB, S.A. (Zaragoza) tarafından alınmıştır: 

• 29.03.94’te ABB Trafo BB GmbH tarafından alınan CENELEC-HD S1 
1988/A2:1991 Ek ZB.2 test no.: KI 715 W 009, ile uyumlu Sınıf C1 
"İklim", sertifikası;. 

• test no: BC-97/022127 ile C.E.S.I. laboratuarında 07.07.97 tarihinde 
CENELEC-HD 464 S1/A3 (Kasım 1992) ile uyumlu onaylanmış testlerden 
elde edilen Sınıf F1 "Yanma Davranışı" Sertifikası. 

 

• 29.03.94’te ABB Trafo BB GmbH ‘de test no.: KI 715 W 009 ile alınan, 
CENELEC-HD 464 S1:1988/A2.1991, Ek ZA.2.2A ile uyumlu Sınıf E2 
"Yoğunlaşma ve nemlilik" sertifikası. 
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• 01.03.01’de LGAI’da sertifika no.: MP-A1/006927 ile alınan, IEC 60076-
5’e uygun kısa devrelere dayanıklılık. 

• 29.03.01’de LGAI’da Sertifika no : 20020462 ile alınan CENELEC HD464 
S1:1988/A2:1991’a uygun Sınıf C2 "İklim" sertifikası. 

• 25.09.01’de no. 210971 ile VIRLAB S.A tarafından verilen sismik nitelik 
test Sertifikası. 

• 18.06.02’de no. 221001 ile VIRLAB, S.A tarafından verilen Vibrasyon Test 
Sertifikası. 

• 31.07.02’de LGAI’da Sertifika no.: 22020105 ile alınan  CENELEC 
HD464 S1:1988/A2:1991 ile uyumlu Sınıf C2 "İklim" sertifikası,   

• 16.04.04’te L IEC 60076-5’e göre LABEIN tarafından belgelenen kısa 
devrelere dayanıklılık. 08.10.04’te Sertifika no. B125-04-AR-EE-01 ile 
IEC 60076-5’e göre belgelenen kısa devrelere karşı dayanıklılık.  

• 29.11.04’te Sertifika no.: 4039843 ile EN 60726:2003 Anexo ZB3 ‘e göre 
APPLUS’ta alınan Sınıf C2 "İklim" sertifikası. 

• 14.02.05’te no. 241154 ile VIRLAB, S.A tarafından verilen vibrasyon test 
Sertifikası. 

• 19.09.05’te no. 251175 ile VIRLAB tarafından verilen vibrasyon testi 
Sertifikası. 

• 09.01.06’da Sertifika no. B125-06-AD-EE-01 ile to IEC 60076-5’ye göre 
LABEIN tarafından verilen kısa devrelere dayanıklılık. 
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2.5 Kalite Politikası. 

ABB 

KKKAAALLLİİİTTTEEE   PPPOOOLLLİİİTTTİİİKKKAAASSSIII   
En önemli kalite kriterimiz, müşteri tatminidir. 

Müşteri ihtiyaçları, bizim taahhüdümüz ve onaylanmış koşullara uygun ürünlerimizle 
karşılanacaktır. Ürün teslimlerinin her biri ve müşterimizle ilgili eylemlerimizin her biri, 
gelecekteki işler için bir öneri oluşturacak şekilde olmalıdır.  

Kalite  ve verimlilik konusunda tüm çalışanlarımızla aşağıdaki hususları 
sağlıyoruz : 

     Güven, saygı, katılım ve takdir yoluyla elde edilen motivasyonun sonucu olarak     
ortaya çıkan kalite geliştirme programları. 

 Çalışanların her birinin Toplam Kalite’nin başarılmasında sağduyulu, destekleyici 
ve katılımcı olmasını sağlayan genel ve mesleki eğitim. 

 Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak karşılayan ekonomik olarak 
verimli kalite hizmetleri ve ürünleri. 

Tedarikçilerimizin işimizin bir uzantsıcaklık olacağını garanti ediyoruz. Tedarikçilerimiz, 
toplam kalite hedefimizin gereklerinin karşılanması doğrultusunda potansiyel değerleri ve 
gerçek katkıları bazında seçilecek, değerlendirilecek ve onaylanacaktır.  

İşimizde kalite garanti taleplerini oluşturan UNE-EN ISO 9001 standartlarına uyumluyuz 
ve müşterimizin yasal, tüzel ve standart ihtiyaçlarına uyumlu hareket edeceğimizi garanti 
ediyoruz.  

 
Genel Müdür 

ABB Asea Brown Boveri, S.A. Dağıtım Transformatörleri 
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3. TEST RAPORU 

Transformatörlerin geçtiği testlerle ilgili bilginin tümü, test raporunda  kayıtlıdır ve 
transformatöre eklenen bilginin içerisinde bulunmaktadır.  

Test raporu, boşta  ve yükte  kayıpların yanında, empedans gerilimı, boşta  akım ve 
kısmi deşarjların düzeyi gibi önemli verileri içerir. 

İstisnasız olarak transformatörlerin tümü ABB  tarafından üretilmiş olup, asgari 13 
yıllık süre için dosyada saklanan kendi özel test kaydına sahiptir ve istenmesi halinde 
müşteriye verilmektedir. 

Test raporu , UNE-EN-ISO/CEI 17025 standardına uygun olup, belgenin hedeflediği 
testlerin bu organizasyon tarafından onaylandığını gösteren ENAC logo tip ve onay no. 
262/LE591 ile tespit edilmiştir.  
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4. GÜVENİLİRLİK VE EMNİYET 

Transformatörler, (geçtiği testlerle görüldüğü üzere) fabrikadan kesinlikle hiçbir  
kusur olmaksızın çıkarılır ve operasyon hayatına başlamak üzere çalıştırılmaya hazır 
olurlar.  

Bu düzeydeki güvenilirlik; kullanımı, ambarlanması  ve nakliyesi sırasında da devam 
ettirilmelidir ve uygun kontroller, kullanıldığında , her ülkede Standartlar tarafından 
belirlenen tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Buna ek olarak, bu kılavuzda 
ayrıntılı bir biçimde verilen bakım standartları uygulanmalıdır.  

Montaj alanında, transformatöre yakın bir yerde sürekli veya zaman zaman çalışan 
kişilerin korunması için gerekli önlemlerin tümü alınmalıdır, aynı zamanda 
transformatörün çalıştırılmasıyla ilgisi olmayacak kişilerin de transformatöre erişimi 
kesinlikle engellenmelidir.  

 

 

 

 

 

 

DİKKAT! 

EMNİYET TAVSİYELERİNE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİNİZ  

-      SİNYALLER 

Transformatörlerin verdiği sinyalleri takip ediniz.  

− YÖNETMELİK 

Ülkelerin her birinde yürürlükte olan düzenlemelerle belirlenmiş Yüksek Gerilim
Yönetmeliği’nde ve standartlarda  tanımlanan önlem ve emniyet taleplerini yerine getirin.  

− YANGIN SÖNDÜRME 
Trafo yağı toplama çukuru  veya yangın söndürme sistemleri kurmak gerekli
değildir. Bu transformatörler, ortaya çıkan sıcaklıknın yakındaki malzemeler için bir
yangın riski oluşturmayacağı şekilde monte edilemelidir.  

 



KULLANMA KILAVUZU ABB 

 

Revised: Quality department 
Approved: Quality assurance manager

Revision: 10 
Date: August 2006 Number: 5MITS/97 Page: 1 of 1 

 

5. ÜRETİM DETAYLARI 

Kuru tip transformatör metal muhafazalı  veya metal muhafazasız sağlanabilir. 
Soğutma sistemi, doğal hava (AN) veya fanlar (ANAF) aracılığıyla sağlanabilir.  

İzolasyon sistemi, iletken üzerinde ortalama değer olarak 100 ºK sıcaklık artışına ve 
maksimum 155ºC sıcaklığa dayanacak şekilde,  UNE-EN 60076 standardı 2. bölüm, ve 
IEC 60076 standardı 2. bölüm F sınıfına uygun olarak dizayn edilmiştir. 

Buna ek olarak, yapım detayları UNE 21538 standardına uygundur ve müşteri 
spesifikasyonları doğrultusunda teknik adaptasyonlar yapılabilmektedir.  

Normal çalışma koşulları şunlardır: 

− Yükseklik ≤1000 m. 

− Ortam sıcaklığı: 

 -5ºC ‘den +40ºC’ye kadar (C1 tipi) 

 -25ºC ‘den + 40ºC’ye kadar (C2 tipi) 

Gerekli dizayn modifikasyonlarına eklenmesi için, müşterinin bütün çevre 
koşullarını belirtmesi gerekir.  
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6. KABUL, NAKLİYE  TAŞIMA ,TAŞIMADAN SONRA YAPILACAK 
KONTROLLER VE AMBARLAMA  

6.1 Kabul. 

Transformatör, tam olarak monte edilmiş bir şekilde, Y.G. ve A.G. hatlarına 
bağlanmaya hazır olarak ve toz ve yağmurdan koruyucu plastik bir ambalaj ile   
(metal muhafazasız transformatör) teslim edilir. 

Bazı durumlarda HV terminal bağlantı çubuğu, nakliye sırasında hasarın 
engellenmesi için monte edilmeden gönderilebilir.  

Transformatör teslim alındığında, müşterinin deposunda veya nihai varış 
alanında aşağıdaki noktaların kontrol edilmesi gereklidir: 

− Güç Plakasında belirtilen transformatör karakteristiklerinin test 
raporundekilerle uyumlu olması ve aynı zamanda sipariş edilen trafonun 
özelliklerine uygun olması gereklidir. 

− Transformatörün gerekli tüm emniyet tedbirlerine sahip olup olmadığının 
kontrol edilmesi gereklidir.  

− Transformatörün genel durumunu kontrol edin. Reçineli bobinlerde ve 
bağlantılarda hiçbir darbe olmamalıdır. 

− Boyanın durumu: Metal muhafaza  (transformatör bu tipte ise) üzerinde 
veya metalik parçalarda kabarma, çizik vb gibi., olmamalıdır. 

− Transformatörün yedek parçalarının tümünü kontrol edin (tekerlekler, 
termometre gibi.). Herhangi bir hasar görülmesi halinde, veya nakliye 
sırasında bu donanımlardan herhangi birinin kaybolması halinde, nakliye 
şirketi ve üreticinin, sorumlunun bulunması ve zarar maliyetinin 
hesaplanması için derhal bilgilendirilmesi gereklidir.   

− Transformatör açılmadan önce, özellikle kış aylarında veya dışarsıcaklık 
ile içerisi arasındaki sıcaklık farkının önemli derecede olduğu 
zamanlarda, tedbir olarak bir süre (8 ile 24 saat arası) beklenmeli ve 
böylece transformatörün sıcaklık dengesi sağlanmalıdır. Bunun amacı, 
transformatör yüzeyinde istenmeyen yoğunlaşmanın önlenmesidir.  
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ÖNEMLİDİR: 

− Transformatör teslim alındığında herhangi bir anormallik durumunda, 
üreticinin durumdan derhal haberdar edilmesi gereklidir. 2 günlük bir süre 
içerisinde üreticinin anormallik veya kusurdan haberdar edilmemesi halinde, 
transformatörün kusursuz ve problemsiz bir şekilde teslim alındığı kabul 
edilecek ve üretici transformatörün çalışması ve bunun sonucu ortaya 
çıkacak sorunlardan sorumlu olmayacaktır.  

 

6.2 TAŞIMA ,TAŞIMADAN SONRA YAPILACAK KONTROLLER 
,montaj. 

Nakliye sırasında transformatör bobin veya bağlantılardan itme yoluyla hareket 
ettirilmemelidir. Transformatöre, çekmek için gerekli kabloların bağlanabileceği 
tekerlek tabanı profilleri üzerinde dört halka takılmıştır. Transformatörün itilmesi 
gereken durumlarda, çekirdeği  yerinde tutan kenarlardan itilebilir.  

Üst kenarlarda 4 adet kaldırma kulakçığı vardır .Transformatörün üst kısmına 
50-70º lik bir açı oluşturacak askı takarak kaldırma işlemi gerçekleştirilebilir.  

− Güç Plakası, transformatörün toplam ağırlığını gösterir. Bu, kaldırmak 
için kullanılacak aracın seçiminde dikkate alınmalıdır.  

− Kaldırma kulakçığı veya çekme halkaları asgari 40 mm çapında 
olmalıdır. 

− Taban ve soğutma unsurları (fan olması halinde), transformatörün bir 
vinçle kaldırılmasını ve yerleştirilmesini sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bununla birlikte, reçine kaplanmış bölgelere baskı 
yapılmamasına dikkat edilmelidir. Vinç kullanılacaksa, bu unsurların 
korunması için tahta stop kullanılmasını tavsiye ediyoruz. 

6.3 Ambarlama  

Kuru tip transformatör iç mekan montajına uygundur. İklimsel etkilere maruz 
kalacağı bir yerde depolanmamalıdır.  
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Transformatörün servise alınmadan önce uzun süre bekletilmesi halinde , 
aşağıdaki tavsiyeler dikkate alınmalıdır. 

6.3.1 Depolama yerindeki sıcaklıknın–25ºC ‘nin altında olmaması gerekir 
(C1 ve C2 tipi).  

C1 tipi transformatörün depolanma sürecinde –25ºC ‘nin altında 
sıcaklıkda uzun süre kalması gerektiğinde, üreticiye danışılması 
gereklidir. 

6.3.2 Depolama yerinin kuru, temiz ve iyi havalandırmaya sahip olması 
gereklidir. 

Depolandığında, bu tip transformatörler plastik ambalajı içerisinde 
tutulmalıdır. 

Özellikle nemli yerlerde, silikajel gibi nem emen madde bulunan 
torbaların bobinlerin yakınına yerleştirilmesi ve yeterli düzeyde 
havalandırma sağlanması gereklidir.  

6.3.3 6.2’de belirtilen hususlar, transformatörün kaldırılması ve 
nakliyesinde dikkate alınacaktır.  

6.3.4 6.2’de belirtilen hususlar, nakliye ve yerleştirme sırasında dikkate 
alınacaktır. Reçine ile kaplanış kısımlara, bağlantı veya terminallere 
baskı yapmayınız. Transformatörün boyasına zarar vermeyiniz. 

6.3.5 Transformatörün bir fork-lift  ile kaldırılması ve taşınması 
gerektiğinde, forklif kızakları  tekerlek bağlama profillerinin içine 
yerleştirilmeli ve böylece fork-liftin  neden olabileceği herhangi bir 
olası hasardan fanlar (fan olması halinde) korunmalıdır. 

6.3.6 Transformatörün geçme tip (plug-in) terminali ile donatılmış olması 
halinde, terminal temaslarının temiz ve hasarsız olmasını sağlamak 
için bunların tümünde konik koruyucu bulunması gereklidir.  

Depolama koşullarının dikkate alınmaması halinde, ABB herhangi bir hasar 
durumunda sorumluluk almayacaktır.
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7. MONTAJ 

Transformatörün üreticisi, montajdan sorumlu değildir. Tesisat, yürürlükteki 
yönetmeliklere uygun olarak ve aşağıda verilen üretici talimatlarına göre 
gerçekleştirilmelidir. 

Trafo montajında, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

− YG Baraları sargılar üzerinden gelen terminallere vidalayın uç bobinlerdeki 
terminalleri serbest bırakmak için HV terminal bağlantı çubuğunu çıkarın 
(teslimatta demontaj halinde). 11.bölümdeki Tablo’dan torkları kontrol edin. 

− Gerilimsız metal parçaları, bu amaçla kullanılan bir topraklama somunu  
yardımıyla topraklayın. 

− Zorunlu olması halinde veya topraklama koruma sistemi gereğince, A.G. nötr 
ucunu topraklamaya bağlayın. 

− Terminallerin ve köprülerin doğru bağlandığından ve transformatörün hareketli 
parçalarının tümünün güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun. 

− Y.G. veya A.G. çift gerilimli transformatörlerde, transformatörün ilgili nominal 
gerilim veya çıkış gerilimıne bağı olduğundan emin olun.  

− Kademe değiştiricinin pozisyonunun nominal gerilimle uyumlu olup 
olmadığını kontrol edin.  

− Pozisyon değiştiğinde, güç plakasına uyumlu olduğunu denetleyin.  

− Termik koruma sistemini, verilen diyagrama uygun bağlayın.  

− Tüm sıkma cıvatalarını Bölüm 11.4’teki listeye göre gözden geçirin. 

Sargılardan geçen elektrik akımı ve manyetik devrenin mıknatıslanması, sıcaklıklığa 
dönüştürülerek elektrik kaybına yol açar. Bu sıcaklıklığın transformatörde birikip 
tehlike arz etmesini engellemek için, transformatör doğal olarak soğuyacak şekilde 
tasarlanmıştır; ancak bununla birlikte tesis alanında yeterli havalandırma olması 
gereklidir.  

Transformatör, sekonder devre sargsıcaklıknda kısa devre gibi, anormal aşırı  gerilim 
ve  aşırı  akım koşularına dayanıklı olarak tasarlanmış ve yapılmıştır; bununla birlikte, 
bunların boyutu ve süresi uygun  koruma sistemleriyle  kısıtlanmalıdır. 
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7.1 MONTAJ Sahası ve kişilerin korunması. 

Hem teknik nedenlerden dolayı hem de kişilerin ve malların korunması ve 
güvenliği için, yer koşulları, yürürlükteki T.C. yasası tarafından tespit edilen iç 
tesisat yönetmeliği ve TEDAŞın talimatlarıda dikkate alınmalıdır. 

Deformasyonu engelleyecek şekilde transformatörün ağırlığını taşıyabilecek 
bir yatay dayanak hazırlanmalıdır. Toplam ağırlık, transformatörün Güç 
Plakasında belirtilmiştir.  

Tekerleklerin transformatörün çalışma sırasında hareket etmesini önleyecek 
şekilde sabitlenmesi gereklidir. 

7.2 Transformatörün Korunması. 

Ülkelerin her birindeki Y.G. Yönetmeliğinin transformatör için gerekli 
koruma tipini içermesine karşın, aşağıdakiler, güvenilirlik ve transformatörün 
çalışmasını sağlamada gerekli hususlardır. 

7.2.1 Aşırı  akım ve  aşırı  sıcaklıkdan koruma. 

Transformatörün, aşırı akım ve kısa devrelerin neden olduğu termik ve 
dinamik etkilerden korunması gereklidir.  

Bu amaçla, olası aşırı yükü dikkate alan ve bağlanan akımın 1.5 veya 2 
katını geçen akımları önleyecek şekilde ayarlanmış yük altında kademe  
değiştirici veya kısa devre sigortaları olmalıdır (bakınız Güç Plakası). 

7.2.2 Transformatör hücresinin ventilasyonu. 

Daha önce de belirtildiği gibi, transformatörün standartların üzerindeki 
fazla sıcaklıknmasını engellemek için uygun havalandırma gereklidir.  

Transformatörün bir hücre içerisine monte edilmesi halinde, bu 
hücrenin iyi havalandığından ve havanın giriş çıkışına uygun bir boyutta 
olduğundan emin olmak gereklidir.  

Transformatörün hücre duvarlarından en az 100 mm mesafede 
yerleştirilmesi ve HV&LV bağlantılarının tavandan ve duvarlardan en az 
350 mm mesafede olması gereklidir. 

Giriş E ve çıkış S yüzeylerinin aşağıda verilen formüldeki yüzey alana 
sahip olması gereklidir (m2 cinsinden): 

 E = 0.185 * P / √ H S E= 115,  

Burada: 

H = Metre cinsinden açma merkezleri arasındaki mesafedir.  
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P = kW cinsinden transformatörün boşta ve yükte kayıpları 
toplamı. 

NOT: Bu formül, maksimum 40ºC oda sıcaklığı ve maksimum 1000 m 
yükseklikte çalışacak trafolar  için geçerlidir. 

Aşağıdaki hususlardan kaçınılmalıdır: 

− Ortamdaki hava sıcaklığının, standartlarda belirtileni 
geçmemesine dikkat edilmelidir.  

− Transformatörler, doğrudan güneş ışığına maruz olan metal 
duvarlı küçük hücrelere monte edilmemelidir. 

− Transformatörü soğutmak için gerekli hava, monte edildiği 
hücrenin içine verilmemelidir.  

− Transformatörler, başka amaçlar için kullanılan odalara 
kurulmamalıdır; özellikle yüksek sıcaklıkda çalışan kazan, 
buhar jeneratörü gibi makinelerin bulunduğu odalara monte 
edilmemelidir.  

− Transformatörün yeterli doğal havalandırmaya sahip bir odaya 
hücrelere monte edilmesi halinde, fan ile cebri soğutma 
yapılmalıdır. 

7.2.3 Yangın Söndürme Sistemleri. 

Trafo yağı toplama çukuru veya yangın söndürme sistemi tertibatı 
zorunlu değildir. Bu transformatörler, oluşan sıcaklığın yakındaki 
malzemeler açısından yangın riski oluşturmayacağı şekilde kurulmalıdır.  

7.2.4 Aşırı gerilimdan korunma. 

Transformatörün sanayi frekanslı ve atmosferik kaynaklı aşırı  
gerilimından korunması için, çeşitli paratonerlerin kullanılması gereklidir. 
Paratonerlerin özellikleri, transformatörlerin yalıtım  düzeyine ve ana 
sistemin özelliklerine bağlıdır. Paratonerlerin, her ülkenin kendi Y.G. 
Yönetmeliğine göre topraklanması gereklidir.  

Bu noktada, transformatörün sistemlerine bağlanacağı TEDAŞin 
işbirliğinin sağlanması önemlidir.  
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8. BAĞLANTILAR 

8.1 Bağlama. 

Transformatörün Y.G ve A.G. devrelere bağlanacağı zaman, bağlama işlemi 
terminallere herhangi bir basınç uygulamayacak şekilde gerçekleştirilmeli ve fazla 
sıcaklıknmayı engellemek için yeterli büyüklükte bölüme sahip olmalıdır.  

Uygun bir bağlamanın sağlanması ve cıvataların tamamının sıkılması 
önemlidir.  

 

− Tüm pozisyonlarda kademe değiştirici ile devrenin devamlılığını bir 
ohmmetre kullanarak kontrol edin ve köprülerin çalışma pozisyonlarında 
doğru olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.  

− Transformatörün metal muhafazası  veya en  alttaki flanş, emniyetli ve 
sürekli bir şekilde topraklamaya bağlanmalıdır. Bu işlem, kasanın veya  
metal muhafazası iki büyük, alt, ters yüzlerinin alt sağdan topraklama 
vidasıyla gerçekleştirilebilir. Topraklama iletkeninin, ülkelerin Y.G 
Yönetmeliğine uygun boyutlarda olması ve transformatörün özelliklerine 
uyması gereklidir.  

8.2 Paralel Bağlama. 

Transformatörün diğer transformatörlere paralel bağlanması gerektiğinde, 
standartlarda belirlenen gerilim uyum koşullarını karşılayıp karşılamadığını, 
kademe değiştiricinin pozisyonunu, empedans gerilimı ve bağlantı rölesini kontrol 
ediniz. Bakınız standart no. IEC 60076-4 y IEC 60606-4. 

− Aynı oranda gerilim ve frekans (gerilim toleransı %0,5). 

− Transformatörlerin aynı vektörel gruba ait olması gereklidir.  

− Aynı kısa devre gerilimı (tolerans %±10). 

− Sürekli yükte (maksimum) 3/1 güç oranı.  

ÖNEMLİ 

Kademe değiştiricinin doğru pozisyonda olduğunu kontrol edin ve 
otomatik yükte altında kademe değiştiricili transformatör durumunda 
ise, Y.G sargsıcaklıknın, çalışma gerilimına bağlı olduğundan emin 
olun.  

KADEME DEĞİŞTİRİCİLERİNİN HER ZAMAN ENERJİSİZ 
DURUMDA AYARLANMASI GEREKLİDİR!
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9. GÜRÜLTÜ VE ELEKTİRİK  DEŞARJI 

9.1 Gürültü.  

− Transformatör şebekeye bağlandığında, kademe değiştiricinin pozisyonunun 
ve Y.G. sargı pozisyonunun çalışma gerilimine göre olduğundan emin olun. 
Aksi taktirde çekirdek aşırı doygun hale gelir ve gürültü düzeyi önemli 
ölçüde artar. 

− Transformatörlerin dört tekerinin yere sağlam bir şekilde oturduğundan emin 
olun.  

− Transformatörün metal duvarlarına parmaklık veya koruma eklemeyin.  

− Yerinde A.G. kabloları monte edin. 

Güç gürültü düzeyi dB(A)  
(UNE 21538) 

Nominal güç 
kVA 

 24 kV 36 kV 

50 

100 

160 

250 

400 

630 

1000 

1600 

2500 

59 

59 

62 

65 

68 

70 

73 

76 

81 

- 

- 

66 

67 

69 

71 

73 

76 

81 

 Tabloda verilen akustik güç düzeyi değerleri kabul edilebilir maksimum değerlerdir ve 
UNE-EN 60076-10 standardına göre 0.3 m ‘de dört pozisyonda transformatör akslarında 
ölçülen akustik basınç değerlerine dayalıdır.  

9.2 Elektrik  Deşarjı. 

Elektrik deşarjını önlemek için, Y.G ve A.G veya metal parçalar arasındaki 
tabloda belirtilen mesafeyi koruyun. 
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Bu mesafeler: 

TEÇHİZAT İÇİN EN YÜKSEK 
GERILIM(kV) 

MESAFE (X) 
(mm) 

İzolasyon parçalarından

12 

24 

36 

50 

120 

200 

x H.V.

X

X

(L.V.)

 

İzolasyon parçaları Yüksek Gerilim sargıları veya bağlantılarıyla metal 
parçalar veya alçak Gerilim arasındaki minimum mesafe x’in korunması, olası bir 
arızanın önlenmesi açsıcaklıkndan önemlidir.  

Yüksek Gerilim izolasyonsuz parçalar ile Alçak Gerilim metalik parçalar 
arasındaki mesafeler için, ülkelerdeki Yüksek Gerilim Yönetmeliği değerleri 
alınacaktır. 

Bu mesafenin göz ardı edilmesi halinde, ABB olası arızalardan dolayı 
sorumlu sayılamaz. 

 
ÇOK ÖNEMLİ 

Kazayla temas halinde, sargıların izolasyonu kişilerin 
güvenliğini kesin olarak sağlamaz. Bu nedenle, bu 
transformatörler kolay erişilebilir yerlere 
yerleştirilmemelidir. 

Kolaylıkla görülebilir uyarı ve tehlike işaretleri, sargı 
kaplamasının üzerinde bulunmalıdır. 
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10. TRANSFORMATÖR ÇALIŞTIRILMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN 
KONTROLLER 

10.1 Kontroller. 

Transformatör, montaja hazır bir şekilde sağlanmaktadır, ancak onu devreye 
almadan önce, aşağıdaki kontroller yapılmalıdır: 

− 7. Montaj , 8. Bağlantılar ve 9. Gürültü ve elektrik deşarjı Bölümlerinde 
belirtilen tavsiyelerin tümü kontrol edilmelidir. 

− Transformatörün tozdan temizlenmesi için bir elektrikli süpürge ile 
süpürülmesi  gereklidir.  

− Termik koruma ekipmanını cihazını kontrol edin (bakınız Bölüm. 14 
"Yedek Parçalar"). 

− İzolasyon rezistansını, aşağıdaki tabloya göre kontrol edin: 

İzolasyon aralığı: Test Gerilimı Minimum Değer (MΩ) 

Y.G./A.G. 5.000 v kV A.T. başına 1  

Y.G./Toprak 5.000 v kV A.T. başına 1 

A.G./Toprak 2.000 v 2 

10.2 Transformatörün çalıştırılması. 

Transformatör Y.G. şebekesine bağlandıktan sonra: 

− Trafo boşta devreye alınmalı ve bir saat gözlenmelidir. Bu süre 
boyunca hiçbir anormallik olmaması gereklidir.  

− Daha uzun bir depolama veya devreye bağlanmama süresinden 
sonra, çekirdek sıcaklıknması yoluyla nemliliğinin ortadan kalkması 
için, transformatörün dört saat boyunca yüksüz olarak bağlanması 
tavsiye edilmektedir. Bu dönemden sonra, normal olarak 
çalıştırılabilir.  

− Transformasyon oranına bağlı olarak, ilgili çıkış gerilimının kontrol 
edilmesi için A.G. terminallerindeki gerilim ölçülmelidir.  

− Nominal güce erişinceye dek, sürekli olarak yük uygulayın ve 
sıcaklık artışını kontrol edin. 
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11. BAKIM 

11.1 Kontrol Sıklığı. 

Yıllık: normal ortamlarda transformatörler için. 

Üç ayda bir: toz veya endüstriyel dumanla kirlenen ortamlardaki veya rüzgar 
santrallarında  yerleştirilen ve titreşime maruz transformatörler için.  

11.2 Önlemler. 

Mevcut yönetmelikte tanımlanan önlemlerin tümü alınmalıdır. Aşağıdaki 
önlemler, bunların en önemlileridir. 

Transformatörün incelenmesi amacıyla veya  bakım çalışmasından önce: 

− Transformatörün enerjisinin kesilmesi ve devre  dışı olması için Y.G. 
ve A.G. şalterlerini indirin. 

− Bir topraklama çubuğu kullanılarak, kalan statik yük olmadığından 
emin olmak için transformatör buşinglerinin topraklanması gereklidir.  

− Buşingler  kısa devre yapılmalı ve topraklanmalıdır.  

11.3 Kontroller. 

− Bütün civata bağlantıları ve klamp yapsıcaklıknı kontrol edin ve gerekiyorsa 
gevşek bağlantıları sıkıştırın.  

− Bir elektrik süpürgesi kullanarak veya kuru hava veya nitrojenle (maksimum 
basınç 3 Kg/cm2) tozlu yüzeyleri temizleyin.  

− Koruma rölesisini  ve  Sensörleri (Pt100) (bakınız Bölüm 14 “Yedek 
Parçalar”) kontrol edin.  

DİKKAT! 

Bu,  az bakım gerektiren transformatördür. 

Yukarıda belirtilen hususlar : 
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11.4 Bağlantı torklarının sıkılaştırılması.  

DÜŞÜK VE YÜKSEK GERILIMDE VİDALI  BAĞLANTI YAPMA TALİMATLARI  

Y.G. & A.G. ELEKTİRİK BAĞLANTILARI 

 İç mekan Dış mekan 

Somun ve cıvataların kalitesi 8.8 8.8 Paslanmaz çelik 
A2 veya A4 

Somun ve cıvata yağı Yağ SAE 30 veya 40 

Vazelin yağı 

Molibden bisülfit yağı (MOS2) 

Somun/ Cıvata Sıkma torkları (Nm) 

M 8 10 15 20 

M 10 20 30 40 

M 12 40 60 75 

M 16 80 120 140 

Birleştirilecek baraların biri veya her ikisinin de alüminyum olması halinde, 
alüminyum oksit katmanı fırçalama veya zımparalama yoluyla çıkarılmalıdır. Bu 
katman pratik olarak görünmezdir ve oldukça dayanıklıdır, bu nedenle varlığı, iyi 
bir teması engellemektedir. Bu işlem bağlantı baralarının herhangi bir nedenle 
ayrılması halinde tekrarlanmalıdır.  

Temizledikten sonra, elektrik kontakları için çok iyi bir özel yağ kaplama 
uygulayın.  

Alüminyum/bakır birleşme yerleri bi-metal levhaya sahip olmalıdır. 

Tabloda verilen sıkma torkları, yağlanan cıvatalara uymaktadır.  

Yağlama yağı, veya beyaz vazelin yağı, bağlantının etrafındaki alanı 
kirletmemek için kullanılabilir. 

Molibiden bisülfit yağı, paslanmaz veya sıcak galvanizli somun ve cıvatalar 
için kullanılmalıdır. Sıkılama sonrasında taşmalar temizlenmelidir.  
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PİRİNÇ Y.G. VİDALI BAĞLANTILAR 

Somun/cıvata M6 M8 M10 M12 M16 

Sıkma torkları (Nm) 5 10 20 40 100 

Y.G. cıvataları pirinçle vidalandığı için yağlanmamalıdır. 
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12. ÇEVRE 

12.1 Giriş. 

ABB, fabrikasında UNE-EN-ISO 14001 standardı ve CE Yönetmeliği 
761/2001’ne (EMAS) göre bir Çevre Yönetim Sistemi uygulamış ve belgelemiştir 
ve çevreye zararlı çevresel etkiler oluşturabilecek   durumlar tespit etmiştir.  

Çevre yönetim sistemi, çevre politikasında belirtildiği üzere, hem üretim 
sürecinde hem de ürün çalışmasında uygulanmaktadır.  

Sürekli gelişme sorumluluğu üstlenilmiş ve bu bağlamda, bu bölümün 3,4 ve 5. 
kısımlarında belirtilen ürünle ilgili çevre bilgisi sunulmaktadır.   

Ayrıca size, bu konudaki mevcut mevzuatın geniş ve kapsamlı olduğu ve 
sürekli olarak geliştiğini ve bu nedenle sürekli güncel olarak gözden 
geçirilmesinin güç olduğunu bildirmemiz gereklidir. Bununla birlikte, internette, 
Avrupa topluluğu, ülkeler ve özerk topluluklarla birlikte Belediye Meclislerinin 
mevzuatlarını bulabilirsiniz.  

ABB’nın Kalite ve Çevre Departmanı, çevreyle ilgili konularda her türlü 
soruları cevaplamak veya her türlü konuda yardımcı olmak için müşterilerinin 
hizmetindedir.  
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12.2  Çevre Politikası. 

ABB 

ÇÇÇEEEVVVRRREEE   PPPOOOLLLİİİTTTİİİKKKAAASSSIII 

Çevre konusundaki kriterimiz, Doğa ve Yaşama saygıdır 

Faaliyetlerin, süreçlerin ve servislerin tümü, çevresel önceliklere uyuma, sürekli 
gelişime ve kirliliğin önlenmesine yöneliktir.  

Kendimizi: 

⎯ Düzenleyici yükümlülükler ve mevzuata uymaya, 

⎯ Atmosfer, su ve toprağın kirlenmesini önlemeye, 

⎯ Çevreyle ilgili sürekli gelişme sistemi yönünde ilerlemeye,  

⎯ Zararlı çevresel etkileri en alt düzeye indirme ve önlemeye, 

⎯ Çevresel hedefler, amaçlar ve raporlar hazırlamak, incelemek ve yayınlamaya, 

⎯ Atık üretimini en alt düzeye indirmek ve yeniden kullanılabilir malzeme 
kullanma gayretine, 

⎯ Çevre politikasını güncellemeye ve bunu kamuya açık hale getirmeye, 

⎯ Bu politikaya, tedarikçileri ve taşeron şirketleri de dahil etmeye adamaktayız.  

Yukarıdaki hususların, eğitim ve sürekli 
gelişme programları yoluyla 
organizasyonumuzun her düzeyinde 
anlaşıldığını ve kabul edildiğini garanti 
ederiz. 

Standart UNE-EN ISO 14001 CE Yönetmeliği 
761/2001 (EMAS)’ne uymaktayız ve ayrıca işimizde 
çevresel koşulları oluşturan Çevre Yönetimi Sistemi’nin 
uygulamadaki Yönetmeliğine bağlıyız.  

 
Genel Müdür 

 abb Asea Brown Boveri, S.A. Dağıtım transformatörleri 
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12.3 Faaliyetteki transformatörün çevresel etkisi. 

Kullanımdaki transformatörle ilgili tespit edilen çevresel etkiler: 

− Elektrik tüketimi. 

− Gürültü emisyonu. 

− Çevre sıcaklığının arttırılması. 

12.3.1 Elektrik tüketimi. 

Transformatör, yaklaşık olarak %98 verimliliğe sahip statik bir 
elektrikli makinedir. Bu %2’lik güç, çekirdekte  ve sargılarında kayba 
dönüşmektedir. 

Bu kayıplar transformatörü saran çevrede sıcaklığına dönüşmektedir ve 
bu kayıp limitleri Standartlar ve/veya müşteri spesifikasyonlarıyla uyum 
sağlamaktadır.  

12.3.2 Gürültü emisyonu. 

Transformatörlerin, manyetik akının neden olduğu manyetostriksiyon 
(mıknatıssal büzülüm) etkisine bağlı olarak, insanlar için problem 
yaratabilecek gürültü çıkaran, ve ayrıca transformatöre yakın yerlerde 
gürültüye sebep olan yer veya yapı aracılığıyla yayılan titreşimlere neden 
olabilirler. 

Transformatörlerin gürültü düzeyi, UNE-EN/IEC standartlarınca 
düzenlendiği gibi, şehirsel veya endüstriyel alanlarda bulunmasına göre 
belediye meclisleri düzenlemelerine de bağlıdır.  

Bölüm 9MITS/97’de verilen talimatlara uyulması halinde, etkilerini 
azaltabiliriz.  

Çevresel Etki 

Bu, zararlı veya faydalı transformatörlerin
çevre üzerinde yarattığı herhangi bir etkidir;
söz konusu etki, doğrudan faaliyetler, ürün ve 
hizmetlerden kaynaklanmaktadır. 



KULLANMA KILAVUZU ABB 

 

Revised: Quality department 
Approved: Quality assurance manager

Revision: 10 
Date: August 2006 Number: 12MITS/97 Page: 4 of 5 

 

12.3.3 Çevre sıcaklığı artışı. 

Manyetik çekirdek ve sargılardaki kaybın dağılması, transformatörün 
çevresinde sıcaklık artışına neden olur ve bu durum da en düşük çevre 
sıcaklığınca tercih edilen ortama dağılır.  

Gazların emisyonunun olmaması veya soğutma gazı kaybı, çevresel 
etkiyi en alt düzeye indirir. 

12.4 Acil durumlarda çevresel hususlar. 

Elektrik tüketimi. 

Nedenler: Aşırı  gerilim veya akım miktarı. 

Aşırı  Gürültü düzeyi. 

Nedenler: Aşırı  gerilim miktarı.  Manyetik çekirdek gevşemesi. 
Transformatörün yakınındaki yabancı cisimler, transformatörün 
yansıtıcı nesnelerin yanına yerleştirilmesiyle kötü yer seçimi. Kötü 
destek.  A.G.  de sert bağlantı. 

Aşırı  Sıcaklıknma. 

Nedenler: Aşırı  gerilim veya akım miktarı, doğal soğumayı engelleyen 
yakın nesneler ve/veya soğutma kanallarını kapatan yabancı cisimler. 

Yangın. 

Nedenler: Transformatörün yanlış çalıştırılması.  Dahili kısa devre. 

Trafo kendiliğinden sönme özelliğine sahiptir. 

Yanma gazları. 

Nedenleri: Yangın. 

Bu gazlar sağlık veya çevre açsıcaklıkndan zararlı değildir.  

12.5 Atıklar. 

Bu tip transformatör normal çalışma halinde atık üretmez.  
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Transformatörün tesliminde yer alan ambalaj ve/veya paletler tahtadandır,   
yeniden kullanılabilir. Standart ambalaj, dönüştürülebilir plastikten de yapılabilir  

Transformatör bakımları sırasında, atık çıkmasına neden olmazlar ve yaşam 
sürelerinin sonunda aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir: 

− Reçine sargılar. Reçine kaplama yok edilirse, alüminyum veya bakır 
parçalar yeniden değerlendirilebilir. Reçine, durağan şehirsel atıklar gibi 
kullanılabilir ve bakır veya alüminyum dönüştürülebilir.  

− Bakır veya alüminyum A.G. sargıları. Üzerindeki izolasyon kaplamasının 
çıkarılmasıyla, dönüştürülebilir.  

− Silisli saç, hurda olarak elden çıkarılabilir veya saklanabilir. 

− Flanşlar,muhafazalar , tekerlekler, somunlar ve cıvatalar ve genel olarak 
metal parçalar hurdaya çıkarılabilir veya saklanabilir.  

12.6 Yangın. 

Bu transformatör kendi kendine sönme özelliğine sahip olup yanmaya 
dayanıklıdır; yine de, söndürülmesi için aşağıdaki önlemlerin alınması gerekir: 

 

YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI: karbon
dioksit 

Sabun ve kuru pudra. 

UYARI! 
Yangınla mücadelede su 

kullanmayınız

¡Lütfen çevreye saygı gösterin. Lütfen bu ürünleri 
dönüştürün veya yeniden kullanın! 
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13. ONARIM 

− Transformatörün çalışmasında bir anormallik görülürse,üreticiye 
bildirilmelidir.  

− Transformatör kontrol edildikten sonra, tamir edilmesi veya değiştirilmesi 
gerektiği tespit edilirse, bu işlemler üretici tarafından gerçekleştirilir. 

 

 

 

 

NOT: 

Bu talimatlara uyulmaması halinde, transformatörün işlevselliği ve
güvenilirliğinden orijinal üretici sorumlu değildir. Bu sorumluluk, tamiratı
yapan kişinindir.  

¡UYARI! 

Transformatörü hasarlı teslim almanız halinde, derhal fabrikayla iletişim
kurmanız gereklidir (bakınız sayfa 42). Unutmayın ki, transformatörü  araçtan
indirmeden önce anormalliklerin resminin çekilmesi ve nakliyeciye bunlarla 
ilgili raporların iletilmesi önemlidir.  
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14. DONANIM 

Transformatör, mevcut standart ve müşteri spesifikasyonlarına göre aşağıdaki şekilde 
donatılmıştır. 

 Güç Plakası. 

 İki topraklama terminali. 

 Emniyet uyarıları. 

 Termik koruma rölesi . Sıcaklık sensörleri, A.G. fazlarının üzerine bir bölüme 
monte edilmiştir. (opsiyonel: sıcaklık ölçümü için kontrol rölesi). 

 Fanlar. 

 Saç muhafaza . 

14.1 Termik Koruma. 

Termik koruma rölesi, müşterilerimizin istedikleri yere kurabilmeleri için 
transformatör ile birlikte ambalajlı olarak teslim edilmektedir.  

İki koruma sistemi rölesi  kullanılmaktadır: 

− Alarmlı termistordan oluşan koruma ve kontrol rölesinde tetikleme 
sinyali. Diyagram 1. 

− Ölçümlü ve trip Pt100 sensörlerinden oluşan koruma ve kontrol 
rölesinde tetikleme sinyali. Diyagram 2. 

Termik koruma rölesi ayarlanması ve alarm ve trip sinyalinin değiştirilmesi 
talimatları, Termik koruma rölesi ile birlikte verilen katalogda    belirtilmiştir. 

F sınıfı için ortalama 100K sargı sıcaklıknması ve maksimum 40ºC ortam 
sıcaklığı durumunda, alarm ve hat sinyalleri için tavsiye edilen programlı sıcaklık 
değerleri şunlardır: 

 Sensör Pt100 Termistör 

Alarm (ºC) 130 130 Mavi-Mavi 

Hata (ºC) 150 150 Siyah-Siyah 

Fanlar (Bağlı./ bağlantsıcaklıkz.) (ºC) 120/110 110 Kahverengi-Kahverengi 

 H sınıfı için verilen sıcaklıkla 20ºC’de artacaktır.
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TRANSFORMATÖR VE TERMİK KONTROL  RÖLESİ ARASINDAKİ 
BAĞLANTI 

Transformatör terminalleriyle   TERMİK kontrol rölesi arasındaki bağlantı üç/dört  
kablo  ile sağlanmaktadır. 

Transformatör üzerinde 1, 2 ve 4 (3 opsiyonel) ile gösterilen soketler  ve termik 
kontrol  rölesi üzerindekiler bağlanmalıdır. 

 

KONTROL ISI BİRİMİ TERMİNALİ 

TRANSFORMATÖR 
TERMİNALİ 

PTC/FAN (OPSİYONEL) 

Diyagram 1 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

L1 FAN L2 

L1 FAN L2 

U 

V 

W 
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TRANSFORMATÖR VE TERMİK KONTROL  RÖLESİ ARASINDAKİ 
BAĞLANTI  

Transformatörde, termik kontrol  rölesi bağlanması gereken faz başına bir tane olmak 
üzere, üç/dört Pt-100 sensörleri bulunmaktadır.  

Üç Pt-100 sensörünün transformatörden termik kontrol  rölesine  bağlanması 
dokuz/on iki kablo ile yapılmaktadır. 

Transformatör üzerindeki dokuz  terminal ve termik kontrol  rölesi   birbirleriyle 
uyumlu şekilde numaralandırılmıştır.  

Termik Kontrol  Rölesi Kanal 1’i transformatörün U fazına karşılık gelmektedir, 
kanal 2 ise V fazına ve kanal 3 W fazına denk gelmektedir.  

 

KONTROL ISI BİRİMİNDEKİ 
TERMİNALLER 

Diyagram 2 

TRANSFORMATÖRDEKİ TERMİNALLER 

TRANSFORMATÖRDEKİ Pt-100 
SENSÖRLERİ 

TRANSFORMATÖR 

13 14 15 

CH1 
16 17 18 

CH2 
19 20 21 

CH3

22 23 24 

CH4

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

U fazı 

CH4 – Ortadaki dördüncü sensor (opsiyonel) 

V fazı W fazı

 

Bu bağlantılar kullanılan termik kontrol  rölesi modeline bağlı olarak değişebilir.  
Terminal uçlarında verilen sayılar daima termik kontrol  rölesi  sayılarla uyumludur. 
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15. OLASI ANORMALLİKLER VE ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER 

Aşağıdaki tabloda, çalışma sırasındaki veya periyodik kontroller yapılırken 
bulunabilecek anormallikler ve bunların çözümü, kısaca açıklanmıştır. 

BELİRTİLER 
ETKİLENEN UNSURLAR/ 
MUHTEMEL NEDENLER ÇÖZÜMLER 

Düşük izolasyon direnci Dielektirik. Sargıların yüzeyinde 
nemlenme. 

Kuru hava ile temizleyin. 
Havalandırma. 

 Dielektirik. Eskime, kirlenme. Üreticiyle temasa geçin. 
Kuru havayla temizleyin. 

Koruma elemanınn , 
transformatör .devreye 

alındığında açması  

Sargılar.Hasarlı sargılar. Üreticiyle temasa geçin. 

 Kademe değiştirici 

Nominal gerilim, kademe 
değiştiriciye uymuyor. 

Nominal gerilimla şalterin 
pozisyonun uyumlu olup 
olmadığını kontrol edin. 

 Sigortalar 

Hasarlı Sigortayı değiştirin. 

 Koruma röleleri 

Süre ve/veya akım yanlış 
ayarlanmıştır.  

Süre ve akım ayarlarını 
kontrol edin. 

Anormal sekonder gerilim Primer gerilim 

Primer gerilimın olmaması. Tesisatı kontrol edin ve 
elektrik kurumu ile  temasa 
geçin. 

 Kademe Değiştirici 

Yanlış pozisyon. Pozisyonunu değiştirin. 
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BELİRTİLER 
ETKİLENEN UNSURLAR 

OLASI NEDENLER ÇÖZÜMLER 

Düşük gerilim Primer Gerilim 

Çok düşük Tesisatı kontrol edin ve 
elektrik kurumu ile  temasa 
geçin. 

Yüksek gerilim Primer gerilim 

Çok yüksek Tesisatı kontrol edin ve 
elektrik kurumu ile    temasa 
geçin. 

Dengesiz gerilim Kademe değiştirici 

Fazların birisinde yanlış 
pozisyon 

3 kontagında  pozisyonunu 
kontrol edin. 

Tesisatı kontrol edin ve 
elektrik kurumu ile    temasa 
geçin.. 

 Sigorta  

Sigorta atmış. Sigortayı değiştirin. 

 A.G. tesisatı 

Yük dengesizliği. 

Yanlış bağlama. 

A.G. tesisatını kontrol edin. 

A.G. bağlantılarını kontrol 
edin. 

Çalışma sırasında yanlış  
açma 

Termometre 

Yanlış çalışma. 

Tetikleme ve alarm ayarı yanlış.

Kontrol edin. Değiştirin. 

Ayarı kontrol edin. düzeltin. 
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BELİRTİLER 
ETKİLENEN UNSURLAR 

MUHTEMEL SEBEPLERİ ÇÖZÜMLER 

 Pt100 sensörleri veya 
termistörler 

Sensör veya termistörlerin arızası.
Sensör veya termistörleri 
kontrol edin. 

 Sargılar 

İzolasyon malzemesinin 
delinmesi. 

Üreticiyle temasa geçin. 

 Sigorta  

Sigortanın atması Sigortayı değiştirin. 

 röleler 

yanlış zamanlama. Zamanlamayı kontrol edin. 

Anormal çalışma sıcaklıksı Tesisat Binası 

Yetersiz havalandırma. 

Yüksek ortam sıcaklıksı. 

Odanın havalandırmasını 
kontrol edin. 

 A.G. şalteri 

Aşırı  yüklü Olası güç artışını kontrol 
edin ve trafoyu devre dışı
edin. 

Aşırı düzeyde gürültü Nüve  

Aşırı gerilim  

Donanımın kaybedilmesi 

Bazı unsurların zayıf monte 
edilmesi nedeniyle titreşim 
oluşması.  

 

Boşta Kademe değiştiriciyi 
veya YAKDyi  ayarlayın.  

 

Kontrol edin. Yeniden sıkın.
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16. GÜÇ PLAKASI  

Transformatörlerin hepsinde, temel özelliklerini gösteren ve tanımlayan bir Güç 
Plakası vardır.  

Bu plaka (müşterilerimiz tarafından farklı bir şekilde istenmediği sürece) A.G. 
tarafındadır ve kaynaklı bir parça veya transformatör kasasının üzerine üst flanşa 
perçinlenmiş, yapıştırılmış veya vidalanmıştır. 
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17. GARANTI 

Asea Brown Boveri, S.A.,  Zaragoza Dagitim Trafolari fabrikasi adina Kalite 

Müdürü  

 

Tasdik etmek: 

Ekli kayit belgesinde tanimlanan transformatörün; siparis sartnamesine ve ilgili 

standartlara uygun olarak imal ve test edildigini gösteren belgedir.  

 

Garanti: 
 
Transformatör, tüm imalat hatalarina karsi; devreye alma tarihinden itibaren 12 

(oniki) ay yada teslim tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ay süreyle garanti kapsamindadir. 
 
Bu garanti transformatörün yanlis kurulumu ve hatali kullanimi sonucunda olusacak 

arizalari kapsamaz.  
 

 
 
     Kalite Kontrol Dept. 
     Asea Brown Boveri, S.A 
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17. NOTLAR 

 


