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1 Obsah 
Úvod 

Olejový transformátor uvedený v přiloženém reportu byl navržen a vyroben v souladu s následujícími 

Italskými (CEI) a mezinárodními normami (IEC) firmou TESAR s.r.l. (pokud není uvedeno jinak). 

1.1 CEI Standardy (Italské normy a standardy) 

- CEI EN 60076-1 – Výkonové transformátory – část 1 : Obecně 

- CEI EN 60076-2 – Výkonové transformátory – část 2 : Oteplení 

- CEI EN 60076-3 - Výkonové transformátory – část 3 : Izolační úrovně, dielektrické testy a vnější 

dráhy ve vzduchu 

- CEI EN 60076-4 – Výkonové transformátory - část  4: Příručka pro testy atmosférických a spínacích 

přepěťových pulzů – Výkonové transformátory a reaktory.  

- CEI EN 60076-5 –5 : Schopnost přenést zkratové proudy. 

- CEI EN 60076-10 - Výkonové transformátory – část 10 určení úrovně hluku 

- CEI 14-7 - Značení svorek pro výkonové transformátory 

- CEI 14-15 – Průvodce provozu olejových transformátorů 

• IEC Standardy (Mezinárodní) 

--IEC 60076-1 – Výkonové transformátory – část 1 : Obecně 

- IEC 60076-2 – Výkonové transformátory – část 2 : Oteplení 

- IEC 60076-3 - Výkonové transformátory – část 3 : Izolační úrovně, dielektrické testy a vnější dráhy ve 

vzduchu 

- IEC 60076-4 – Výkonové transformátory - část  4: Příručka pro testy atmosférických a spínacích 

přepěťových pulzů – Výkonové transformátory a reaktory.  

- IEC 60076-5 –5 : Schopnost přenést zkratové proudy. 

- IEC 60076-10 - Výkonové transformátory –část 10 určení úrovně hluku 

- IEC 60616 - Značení svorek pro výkonové transformátory 

- IEC 60076-7 - Průvodce provozu olejových transformátorů 

1.2 Elektromagnetická kompatibilita 

Intenzita nízkofrekvenčního magnetického pole vyzařovaná vinutím má určitou hodnotu a tato 

hodnota je rovna nebo nižší hodnotě intenzity magnetického pole, kterou vyzařují připojující vodiče a 

výstupní přípojnice. Hodnota intenzity klesá rychle se zvyšující se vzdáleností od transformátoru.  

1.3 Značka CE 

Výrobce nepřipojí značku CE na svoje transformátory, v souladu s kapitolou 5.4.2 „Příručky provádění 

směrnice 89/336/EEC“ která vylučuje ze směrnice tyto pole působnosti: 

• Cívky Vysokého napětí 

• Vysokonapěťové generátory 



  



2 Obecně 
Tato publikace je určena uživatelům výkonových a distribučních transformátorů izolovaných 

minerálními, silikonovými nebo rostlinnými oleji. Jsou uvedeny dva typy transformátorů: 

- Hermeticky uzavření zcela naplněné transformátory (Obr. 1) 

- Transformátory otevřené s výdechem a konzervací (Obr. 2) 

 

Obr. 1 Hermeticky uzavřený olejový transformátor 

 

Obr. 2 Otevřený Transformátor s výdechem a konzervací 

  



3 Standardní komponenty a příslušenství: 
 

a. Štítek (Obr. 3 a Obr. 4) 

b. VN porcelánová průchodka (Obr. 4) 

c. NN porcelánová průchodka (Obr. 4) 

d. Přepínač odboček bez proudu (Obr. 4) 

e. Zemnící svorky (Obr. 4) 

f. Kotvící závěs (Obr. 4) 

g. Zvedací oko (Obr. 4) 

h. Vozík s kolečky pro transport po komunikaci nebo chodníku. (Obr. 4) 

i. Jímka pro teploměr oleje (Obr. 4) 

j. Vypouštěcí ventil (Obr. 4) 

k. Přeskokové růžky na porcelánových průchodkách pro transformátory bez VN kabelového boxu. 

(Obr. 4) 

l. Výdech s vysoušečem vzduchu pro otevřené transformátory (Obr. 4) 

m. Indikátor stavu oleje pro otevřené transformátory (Obr. 4) 

 

Volitelné příslušenství a komponenty: 

I. Plug-in VN přípojky (Obr. 5) 

II. Teploměr pro instalaci do teploměrné jímky (Obr. 5) 

III. RIS nebo ekvivalent pro olejové transformátory (Obr. 5) 

IV. Buchholtzovo relé pro transformátory (Obr. 5) 

V. Bezpečnostní ventil (Obr. 5) 

VI. Teplotní sonda PT100 pro instalaci do teploměrné jímky (Obr. 5) 

VII. VN a/nebo NN kabelové boy (Obr. 5) 

 

Obr 3: Štítek 



Obr. 4 Standardní komponenty a příslušenství 



 

I – Vložka pro VN svorky                      II – Teploměr          III – RIS nebo ekvivalent  

                        (pro hermetizované transformátory) 

                                                                

IV – Buchholzovo relé            V – Bezpečnostní ventil                 VI - PT100 tepelná sonda 

                                                                                 (pro otevřené transformátory) 

 

VII - VN a/nebo NN kabelové boxy 

Obr. 5 Volitelné příslušenství a komponenty 



4 Přejímání, manipulace a skladování 

4.1 Přejímka 

Transformátor je celkově dodáván jako sestavený a připravený pro připojení k VN a NN síti.  
 
Dle specifikace je transformátor přepravován s polyethylenovou ochrannou nebo zabalený do 
dřevěné klece, pro ochranu proti prachu a malým otřesům nebo celkově zabalený do dřevěného 
boxu pro zámořskou přepravu.  
 

Na příjmu transformátoru na místě přejímky nebo na místě montáže je třeba provést tyto kontroly: 

• Kontrola, zda nedošlo při transportu k poškození některé části balení nebo transformátoru. 
• Jmenovité hodnoty na štítku musí souhlasit s hodnotami v dokumentaci, připojené 

k transformátoru.  
• Zkontrolujte, zda je transformátor kompletní s požadovanými částmi dle objednávky 

(kolečka, průchodky, atd.) 
 

POZOR: V případě jakéhokoli problému nebo poruchy prosím kontaktujte ihned dodavatele. Pokud 

nebude do 5ti dnů žádná zpráva o poškození, nebo defektu, transformátor je považován za perfektně 

doručený. Po této lhůtě nenese dodavatel zodpovědnost za poruchy vzniklé transportem a bude je 

považovat za následek provozu se všemi eventuálními důsledky. 

4.2 Manipulace 

Během přepravy a manipulace je doporučeno používat pouze speciální zdvihací a manipulační oka 

(viz pozice “ g ”a “ f ” na Obr. 4). 

DŮLEŽITÉ: Transformátor nesmí být uchycován ani manipulován za chladící křídla, chladiče nebo 

nádobu. 

Při zvedání musí být vedena tak, aby nezasahovala do chladičů nebo chladících žeber. 

Zvedání je třeba provádět pomocí vhodných háků a lan, přičemž výška H musí být větší než šířka mezi 

oky L. (Obr. 6). Vždy používejte všechna oka, nikoli jen některá z nich. 



 

Obr. 6 Zvedání transformátoru 

Příklad manipulace 

 

Obr. 7 Manipulace pomocí lan a vysokozdvižného vozíku 



 

Obr. 8 Ruční manipulace 

 

Obr. 9 Špatná manipulace 

  



4.3 Skladování 

4.3.1 Transformátor pro vnitřní prostření 

Transformátor musí být skladován v krytém, čistém a suchém prostředí. 

4.3.2 Transformátory pro vnější prostředí 

Transformátory mohou být skladovány na otevřeném prostranství až do doby instalace.  

Důležité: Teplota skladování nesmí klesnout pod -25°C 

5 Instalace 

5.1 Standardní instalační podmínky 

Maximální výška instalace je do 1000m nad mořem.  

Při provozu nesmí okolní teploty překročit tyto stanovené limity: 

• Minimální teplota: -25°C 

• Průměrná roční teplota: 20°C 

• Průměrná teplota během 1 měsíce +30°C 

• Maximální teplota +40°C. 

 

V případě instalace v jiných výškách a/nebo jiných okolních teplotách, je třeba tyto hodnoty uvést při 

objednání, protože tyto skutečnosti mohou mít vliv na konstrukci chladících ploch transformátoru.  

5.2 Větrání 

Elektrický proud procházející skrz vinutí a ztráty vlivem magnetizace jádra vytvářejí oteplení těchto 

prvků. Transformátor je navržen tak, aby tyto ztráty dokázal uchladit přirozenou ventilací tak, aby 

nedosáhl maximálních teplot stanovených normami. Aby nedošlo k přehřátí místnosti, ve které je 

transformátor namontován, je třeba místnosti vybavit dostatečným větráním.  

Každý transformátor TESAR je vybaven jímkou pro instalaci teploměru pro instalaci teploměru 

s kontakty maximálních teplot. (volitelné příslušenství) Doporučená hodnota teploty alarmu je 90°C a 

Vypnutí 100°C.  

Dimenzování vzduchových otvorů  

Přirozené větrání 

V místnosti, ve které je instalován transformátor je nezbytné instalovat dostatečné průduchy na to, 

aby dokázaly odvést teplo tvořené v transformátoru a předejít překročení maximální hodnoty teploty 

v transformátoru. 

Místnost musí mít spodní větrací otvor s plochou S, aby dokázala dostatečný přívod vzduchu a 

plochou S’ v horní části protilehlé stěny pro odvedení horkého vzduchu. (viz Obr. 10). 

Pro výpočet potřebné plochy S pro větrání vzduchu s teplotou 20°C lze použít následujíc rovnici:  



� = 0,188.
�

√

  a   �� = 1,1. �  

kde: 

P = Suma tepelných ztrát při 120°C [kW] 

(ztráty při 75°C je nutno vynásobit 1.15) 

S = Plocha vstupního otvoru [m2] 

S’ = Plocha výstupního otvoru [m2] 

H = Výška mezi otvory [m] 

 

Obr. 10 Přirozené větrání 

Podmínkou správného výpočtu je zajistit, aby transformátor nebyl instalován na vzdálenosti nižší, než 

30cm od stěny v kterémkoli směru a ne méně než 60cm od ostatních transformátorů.  

• Nucené chlazení 

Nucené chlazení je třeba v následujících případech:  

• Časté přetěžování 

• Malé rozměry místnosti 

• Nedostatečné větrání 

• Střední denní teplota vyšší, než 30°C. 

Nucené větrání může být provedeno pomocí instalace ventilátoru v otvoru v horní části místnosti. 

Ventilátor musí být ovládán termostatem, nebo přímo pomocí relé tepelné ochrany transformátoru. 

Dostatečný průtok vzduchu je 3,5-4 m3/min pro každý kW tepelných ztrát při 120°C. (Ztráty při 75°C 

je třeba násobit koeficientem 1.15) 



UPOZORNĚNÍ: nedostatečné chlazení může způsobit snížení jmenovité délky života transformátoru, 

které může vést k odpojení vnitřní tepelné ochrany transformátoru.  

5.3 Izolační vzdálenosti  

Transformátor dodávaný bez VN/NN kabelového boxu (IP00) musí být instalován do místnosti 

s dostatečnými izolačními vzdálenostmi dle příslušné normy (EN 61936-1:2010) Transformátor a 

průchodky musí být ochráněny proti přímému kontaktu.  

5.4 Zemnění 

Firma TESAR není zodpovědná za instalaci transformátoru.  

Instalace musí být provedena dle příslušných národních norem, zákonů a instrukcí. Musí být 

dodrženy tyto body:  

• Je třeba spojit zemní vodiče a náhodné zemní části s kovovými částmi transformátoru a 

případně kabelových boxů.  

• Je třeba připojit NN střední vodič k zemi, pokud to vyžaduje systém ochrany (TN-x)  

5.5 Připojení VN a NN části 

5.5.1 Provedení bez kabelových boxů (IP00) 

Kabely a přípojnice, které jsou připojeny k transformátoru, musí být řádně připevněny tak, aby 

nedocházelo k mechanickému namáhání NN a VN svorek.  

Lze provést vrchní i spodní montáž připojení kabelů. Je třeba dodržet konfiguraci v následujícím 

obrázku. V případě spodní montáže zkontrolujte, zda není překročena hodnota minimálního 

ohybového poloměru kabelu. 

5.5.2 Provedení s kabelovými boxy  

Kabely a/nebo přípojnice, které jsou připojeny k transformátoru, musí vstupovat do kabelových boxů 

pouze pomocí odpovídajících přírub, které jsou upřesněny v objednávce.  

V každém případě je třeba kabely a/nebo přívodnice řádně připevnit tak, aby nedocházelo 

k mechanickému namáhání průchodek a izolátorů VN a NN transformátoru ani kabelového boxu. Po 

dokončení prosím zkontrolujte správnou funkci krytí, zda splňuje požadovaný stupeň krytí (IPxx) 

v místech průchodů kabelů a přívodnic.  

VN kabelový box umožňuje připojení kabelů pouze spodem. 

NN kabelový box lze připojit kabely spodem i vrchem.  



 

Obr. 11 kabely přicházejí zespoda(vlevo) a zvrchu (vpravo) 

5.6 Ovládání převodu transformátoru 

Velikost primárního napětí lze kompenzovat změnou pozice voliče odboček ve vrchní části 

transformátoru. Ujistěte se, že poloha voliče je vždy na správném místě a není v mezipoloze. 

Ovládání je možné pouze bez zátěže.  

V případě, že primární napětí nesouhlasí přesně s napětím střední polohy je třeba změnit polohu 

přepínače tak, aby sekundární napětí bez zátěže dosahovalo hodnot uvedených na Štítku 

transformátoru.  

Poznámka: Výrobní nastavení je ve střední poloze přepínače.  

V případě transformátoru s dvojím převodem se prosím ujistěte, že poloha odpovídá napětí systému 

napájecí linky ještě před prvním uvedením do provozu.  

Poznámka: Výrobní nastavení přepínače u transformátoru s dvojím převodem je vždy na nejvyšším 

napětí VN.  

Důležité upozornění 

V případě, že je třeba změnit polohu přepínače, je třeba vypnout transformátor a uzemnit primární i 

sekundární stranu a pak teprve provést manipulaci s přepínačem.  

5.7 Paralelní provoz transformátorů  

Pokud je třeba provozovat transformátory paralelně, prosím ověřte kompatibilitu převodu a další 

požadavky stanovené v IEC 60076-1, zejména: 

• Stejný převod napětí 

• Stejná frekvence  

• Stejný hodinový úhel 

• Stejné napětí nakrátko (tolerance 10%)  

• Jmenovitý výkon největšího transformátoru nesmí být větší než dvojnásobek nejmenšího 

jmenovitého výkonu.  

• Spojení NN stran musí mít stejné délky od NN svorek po společný bod.  

 



6 Ochrany transformátoru  

6.1 Ochrana před přehřátím 

Ochrana může být provedena pomocí: 

• Teploměry (volitelné příslušenství) 

• RIS nebo ekvivalentní přístroj pro hermeticky uzavřené transformátory.  

 

Teploměr se instaluje do jímky teploměru v krytu transformátoru. Teploměr může být vybaven 

dvěma nastavitelnými kontakty, jedním pro alarm a druhým pro vypnutí transformátoru. Doporučené 

hodnoty teplot jsou uvedeny v kap. 5.2. 

Integrovaný systém pro hermetizované transformátory (RIS nebo ekvivalent) poskytuje tyto kontakty:  

• Dva nastavitelné kontakty pro teplotu. Doporučené hodnoty viz kap. 5.2. 

• Jeden vypínací kontakt pro tlak (Doporučené nastavení je 0,3 Bar) 

• Jeden vypínací kontakt pro hladinu oleje.  

6.2 Ochrana před přetížením a před zkratem.  

Dle hodnot dle norem uvedených v kap. 1.1 je transformátor navržen a vyroben pro omezené 

případy kritických situací – přepětí, přetížení a zkratu. Proto musí být ochráněn proti dynamickým a 

tepelným jevům, způsobených přetěžováním a zkraty pomocí automatického vypínače nebo pojistek, 

schopných odpojit transformátor v případě, že proud stanovený ochranou.  

Nastavená hodnota a typ ochrany musí souhlasit s hodnotami proudu na štítku. Hodnota primární 

ochrany musí zajistit zapnutí transformátoru včetně vysokého zapínacího magnetizačního proudu, 

který může dosáhnout až 10x jmenovitého proudu.  

Proto je třeba řádně nastavit a zkontrolovat nastavení primární ochrany (relé) včetně zpoždění, 

řádově desítek ms. 

6.3 Ochrana proti přepětí 

Pro ochranu transformátoru proti přepětím od průmyslového kmitočtu nebo atmosférickým 

přepětím je doporučeno použití přepěťových ochran na bázi varistorů s proměnným odporem 

pomocí krátkého kabelu přímo k transformátoru na NN straně.  

7 Uvádění do provozu 

7.1 Mechanické kontroly před uvedením do provozu 

• Zkontrolujte připojení zemnících vodičů 

• Zkontrolujte izolační vzdálenosti částí pod napětím proti zemi, jak je uvedeno v kap 5.3.  

• Zkontrolujte dotažení šroubů vodičů a krytů na VN a NN straně momentovým klíčem. 

Hodnoty dotahovacího momentu je uveden v následující tabulce: 

  



 

Závit M8 M12 M20 M30x2 M42x3 M48x3 M55x3 M75x3 
Moment 

[Nm] 
10 13 30 70 110 180 250 250 

 

Na průchodkách na VN straně je třeba dodržet tyto maximální momenty dotažení šroubu: 

 

Závit M10 M12 M16 
Moment 

[Nm] 
15 25 40 

 

Na šroubech přípojnic  

Závit M10 M12 M16 
Moment 

[Nm] 
25 40 90 

 

Mechanické části 

Závit M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 
Moment 

[Nm] 
20 45 75 125 190 275 385 535 

 

7.2 Elektrické zkoušky před uvedením do provozu 

 

• Ověřte, zda je pozice přepínače odboček vložena správně. V případě dvojího primárního 

napětí zkontrolujte, zda napětí napájecí linky souhlasí s polohou přepínače.  

• Ověřte správnou funkci a nastavení vypínačů na VN a NN straně transformátoru.  

• Ověřte správné nastavení ochran před přetížením a zkratem VN a NN strany. 

• Ověřte nastavení a správnou funkci teploměru nebo ochranného relé teploměru.  

• Ověřte funkci větrání a jejich termostatů 

• Ověřte celkový izolační stav transformátoru pomocí megaohmmetru při napětí 2500V.  

• Toto měření musí být provedeno s přívody VN/NN odpojenými od svorek transformátoru.  

• Hodnoty naměřené musí být přibližně v rozmezí:  

o VN svorky - NN svorky uzemněny ≥ 20MΩ 

o NN svorky - VN svorky uzemněny ≥ 10MΩ 

o VN svorky - NN svorky/zemní svorka ≥ 10MΩ 

Pokud jsou měřené hodnoty nižší, prosím kontaktujte dodavatele. 

UPOZORNĚNÍ: V případě, že je transformátor uváděn do provozu po delší době vypnutí je třeba 

provést následující úkony: 



• Vyčistit VN/NN průchodky a izolátory od prachu a kondenzované vlhkosti suchým stlačeným 

vzduchem a suchým hadříkem. 

• Pokud byl transformátor mimo provoz více než 6 měsíců nebo 1 měsíc ve vlhkém klimatu, 

prosím zkontrolujte dielektrickou pevnost oleje. Procedura testu je popsána v normě IEC. 

V případě negativního testu proveďte vysušení oleje. Jinak kontaktujte výrobce 

transformátoru.  

• Je doporučeno nakonec provést vizuální kontrolu, zda je transformátor v pořádku, zejména 

průduchy chladících ploch.  

7.3 Hladina izolační kapaliny  

Zkontrolujte, zda hodnota teplota oleje je přibližně stejná, jako je okolní teplota. Pokud je potřeba 

doplnit olej, doplňte jej olejem se stejnými vlastnostmi. Nesmí být použito perfluorovaných olejů 

(PCB). Doplňovaný olej musí být nový a bez vlhkosti.  

Hladina musí být na stanovené hladině při teplotě okolí i oleje 20°C.  

7.4 Jiskřiště  

Pokud je transformátor vybaven jiskřištěm musí být vzdálenosti hrotů seřízeny podle dané izolační 

třídy dle následující tabulky: 

 

Třída izolace 
[kV] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

12 
 

≥15 
 

85 
 

17.5 
 

≥15 
 

120 
 

24 
 

≥15 
 

155 
 

36 
 

≥15 
 

220 

 



7.5 Sušič vzduchu 

Pokud je transformátor vybaven sušičem vzduchu (transformátor s konzervátorem), zjistěte, zda jsou 

soli silikagelu oranžové. Pokud mají neutrální barvu, obsahují vlhkost a neplní dehydratační funkci. J e 

třeba vyjmout soli silikagelu a vysušit je v peci s teplotou 150°C dokud nezískají původní oranžovou 

barvu. 

7.6 7.6 Buchholtzovo relé  

Pokud je transformátor vybaven Buchholtzovým relé (Transformátor s konzervátorem) je třeba pro 

správnou funkci zajistit, aby nedošlo k úniku oleje. Pokud se během prvních hodin provozu detekuje 

malé množství vytvořených plynů, zkontrolujte, zda nedošlo k úniku oleje.  

7.7 Teploměr 

Pokud je transformátor vybaven teploměrem, zkuste, zda je hranice alarmu a hodnota nastavení 

vypnutí nastavena na provozních hodnotách. Nastaven teplota je doporučena výrobcem podle typu 

transformátoru a izolační hladině.  

7.8 Vnitřní ochrana RIS 

Pokud je transformátor vybaven vnitřní ochranou (RIS nebo podobnou) zkontrolujte nastavení 

hodnot alarmu a vypnutí teploměru a hodnoty tlaku. Pro další informace prosím zkontrolujte manuál 

vnitřní ochrany ochrany RIS. 

7.9 .Kroky pro uvedení do provozu  

• Uzavřete spínač VN strany  

• Po uzavření spínače vydá transformátor ostrý zvuk po dobu několika stovek ms.  

• Po stabilizaci zvukového projevu transformátoru zkontrolujte sekundární napětí. 

• Před uzavřením NN spínače prosím zkontrolujte správné nastavení, pokud jde o provoz 

paralelních transformátorů – napětí mezi póly jedné fáze vypínače musí být v řádu několika 

voltů (Max 20V). pokud ne, zkontrolujte správnost zapojení a hodinový úhel. Hodnoty napětí 

naprázdno mezi fázemi musí souhlasit.  

Pokud vše souhlasí, lze uzavřít NN spínač. Tím je transformátor uveden do provozu.  

DŮLEŽITÉ! 

Připomínáme, že všechny operace musí provádět osoby s příslušným oprávněním a znalostmi pro 

provádění elektrotechnických prací. Pro měření na NN straně používejte vhodné měřící přístroje 

s platnou kalibrací. Při práci pod napětím používejte schválené pracovní pomůcky (gumové rukavice a 

izolační obuv) 

Telefon výrobce: (+39)-0575.317.1 

Fax (+39)-0575.317.201 

E-Mail: info@tesar.eu (IT,EN) 

Telefon na prodejce : (+420-777 748 597 ), (+420-777 550 189  ) 

E-Mail: mcach@el-insta.cz, akarban@el-insta.cz  


