
DISTRIBUČNÍ TRANSFOMÁTORY  
PŘÍSTROJOVÉ TRANFORMÁTORY 



                  navrhuje a vyrábí epoxidové transformátory od roku 1979, 
včetně jmenovitých výkonů do 20 MVA, jmenovité primární napětí do 
52kV a již 25 let také transformátory přístrojové do 3000A a 36 kV, v 
provozu je více než 80.000 ks vyrobených transformátorů. 
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Včera… 



V roce 1998 společnost Tesar přehodnotila strukturu společnosti a 
od té doby neustále zvětšuje svoje aktivity až do současnosti, kdy 
výroba probíhá ve 3 závodech:  
 
 Chiassa Superiore: 9000 m2  zastřešených a 3000 m2 
nezastřešených 
 Chiaveretto: 20000 m2 zastřešených a 34000 m2 nezastřešených 
 Castelnuovo: 20000 m2 zastřešených a 10000 m2 nezastřešených 
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Chiassa Superiore - 1979 

Chiaveretto- 2000 

Castelnuovo - 2009 

Dnes… 



V roce 2012                     založil nový výrobní závod v 
Polsku, “Elettrostandard Polska”, určený k výrobě 
epoxidových distribučních transformátorů a 
přístrojových transformátorů. 
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V roce 2000 se společnost                   spojila se společností 
                          Tato společnost je 40 let největším 
dodavatelem olejových transformátorů v Argentině.   
Tímto vznikla společnost                                             se 
znalostí technologií pro zalévání cívek epoxidovou 
pryskyřicí uskutečněné pomocí know-how  firmy  
Itálie. 



SAREL ELECTROMEC: Spolupráce v oblasti 
dodávek transformátorů a vypínačů. 
 
 
 
 
 
V září 2007 otevřel                    vlastní kancelář v 
Dubaji pod názvem TESAR FZE. Pod touto 
značkou je zastoupen                     v zemích 
golfského zálivu, aby byla dobře pokryta tato 
strategická oblast.  
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V červenci 2010 začala výroba v novém 
výrobním závodě v Abu Dhabi. Od 
začátku roku 2013 je závod v plném 
provozu. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
On September 2007,  Tesar opened its own office in Dubai, namely TESAR FZE,  underlining in this way the strong presence of  Tesar in all the Gulf Countries, due also to the strategic importance of  this area.We have jobs in progress in :UAE , Abu Dhabi ,  constitution of Tesar Gulf Poland , Krakow , constitution of ESPRussia , St. Petersburg , Jobs in progress to create a company involved both in the production of MV switchgears as well as in the commercialization  of cast resin transformers.To be underlined the after sales service , worldwide , through Energo Euro , UAE based . 



 

Produkce 
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Produkce                    je rozdělena na dvě základní řady:  
 

• STANDARDNÍ produkce  
• UŽIVATELSKÁ produkce podle požadavků a specifikace zákazníka. 

 

STANDARDNÍ produkce zahrnuje typické distribuční transformátory  pro 
trhy, kde je firma                         přítomna od začátku své historie. Obvykle 
jed o transformátory do jmenovité hodnoty výkonu 3150 kVA 
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UŽIVATELSKÉ produkty jsou určeny pro všechny klienty kteří požadují 
detailní specifikace, kde jsou daná velmi specifická kritéria pro instalaci . 
Snažíme se splnit všechny požadavky zákazníka.  
V této řadě dodáváme zejména tyto transformátory: 
 
 

• Transformátory všech výkonů do 20 MVA , 
• transformátory  VN/VN, 
• usměrňovací transformátory pro průmyslové aplikace, 
• usměrňovací transformátory pro aplikace napájecích stanic, 
• transformátory pro fotovoltaické a větrné elektrárny. 
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MĚNIČOVÉ – USMĚRŇOVACÍ TRANSFORMÁTORY  
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12,5 MVA 



USMĚRŇOVACÍ TRANSFORMÁTORY 
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12 MVA – 36 kV 



TRAKČNÍ USMĚRŇOVACÍ TRANSFORMÁTORY 
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3,3 MVA – 36 kV 
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3,3 MVA – 36 kV 

 

Příslušenství a kryty 



Navíc, uživatelská řada může být vybavena různým příslušenstvím, jako 
např.: 
 
• Relé TSX sledování teploty pro alarm a  

vypnutí  s možností komunikace  po 
sběrnici MODBUS. 
 

• Ventilátory pro zvýšení výkonu o + 40%  
 

• Teplotní kontroléry pro ovládání a  
Ochranu motorů ventilátorů 
 

• Proudové transformátory typu prstenec 
pro REF & SBEF  
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příslušenství  



                    vyvinul kompletní řadu pro toto příslušenství, které nyní 
vypadá jako jedna z hlavních komponent transformátoru samotného: 
 

• Skříň může být rozebrána a sestavena na místě 
• Skříň může být připevněna na transformátor nebo zvlášť 
• Skříně připojení VN a NN kabelů jsou umístěny na nejkratší nebo nejdelší  

straně skříně 
• Skříně a připojení dle britského standardu ( principiálně dodávané do Kataru)  

 
 
 
 
 
 

Skříně pro venkovní instalaci mohou být instalovány do tropického klimatu. 
Zvláštní péče je věnována lakování pro extrémně znečištěná místa instalace.  
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skříně 
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E2-C2-F1 



                  e jedním z mála světových výrobců transformátorů který dosáhl 
a plně splnil nové požadavky dle nejnovější IEC 60076, dle dříve zrušené  
(IEC 60726), a v důsledku toho vydané aktualizace CENELEC Doc HD 
464.  
  Zvláště IEC 60076-11 ze dne 2004, uvádí všechny nové právní 
předpisy a požadavky na některých testů, například testu na provozní 
oteplení, testy částečných výbojů, a v neposlední řadě, možná 
nejdůležitější, testy použité pro klasifikaci v E2 C2 F1.  
  Standard znovu zdůrazňuje, že životní prostředí, zkoušky v 
oblasti klimatu a požáru musí být provedeny na celém transformátoru a 
ne pouze na jedné jeho součásti. 
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Třída Popis 
Pr

os
tř

ed
í 

E0 
Bez kondenzace a zanedbatelné značištění 
(vnitřní suché prostředí). 

E1 
Občasná kondenzace a střední znečištění 
(Tyto podmínky mohou být na vypnutých 
transformátorech) 

E2 
Stálá kondenzace nebo zančné znečištění 
nebo jejich kombinace  
Tyto podmínky odpovídají vnější instalaci. 
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Třída Popis 

K
lim

a 

C1 

Vnitřní instalace. Transfomátor je vhodný pro 
provoz při okolní teplotě ne nižší než -5°C, ale 
může být během transport vystaven teplotě až -
25°C 

C2 
Vnější instalace. Transformátor je možno 
provozovat skladovat a převážet do teplot do -
25°C.  
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Třída Popis 

O
he

ň 
F0 

Bez speciálního požadavku na prostředí s 
nebezpečím ohně. Vyjma charakteristik na 
hořalvost vlastního transformátoru nejsou 
požadovány žádné měření na hranici hořlavosti 

F1 

Transformátor je uložen v místě se zvýšeným 
požárním nebezpečím. Je požadována 
omezená hořlavost. Při výrobě musí být použit 
samozhášivý materiál (obtížně hořící při 
dodávce energie) s minimální tvorbou toxických 
látek a dýmu při hoření  
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                   pracuje ve všech aspektech UNI EN ISO 9001:2008 : proto jsou 
návrh, výroba i finální testy prováděny pomocí relevantních procedur 
certifikovaných UNI EN ISO 9001: 2008 
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S P O L E H L I V O S T 
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Letiště: 
 

-Singapur 
-Paříž 
-Dubaj ,SAE 
-Abu Dhabi,SAE 
-Řím , Itálie 
-Miláno , Itálie 
-Mnichov , Německo 
-Istambul , Turecko 
-Turkmenbaši , Turkmenistán 
-Atd atd….. 
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• Tramvaje a vlaková doprava, 
metro : 
 

-Velká Británie 
-Francie 
-Argentina 
-Algžír 
-Itálie 
-Španělsko 
-Dánsko 
-Nizozemí 
-Hong Kong 
-Indonésie 
-Turecko 
-Atd,atd….. 
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• Elektrárny  : 
 

-Větrné parky  
-Solární elektrárny 
-Vodní elektrárny  
-Parní elektrárny 
-Kogenerační elektrárny 
-Plynové elektrárny  
-Atd, atd….. 



Mrakodrapy a budovy 
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Uvnitř jedné z největších mešit   (Velká mešita v Abu Dhabi)  
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Liaison Interne Satellite Aérogare – Satelitní linka vnitrostátního letiště 
 
Letiště Charlese de Gaula , Paříž  
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 Továrna                           Maranello , Itálie  

Továrna                         Melfi , Italy  
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Canary Wharf , Londýn 
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Burž Kalifa , Dubaj  
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Okruh  F1 Yas Island, Abu Dhabi  

http://www.f1fanatic.co.uk/wp-content/uploads/2008/10/2009abudhabigrandprix_yasisland-16.jpg
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Muzeum Uffizi, Florencie , Itálie  
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CERN, Švýcarsko 
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