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Transformatorer med spesiell beskyttelse
Ref. FEF 2006 Pkt.4.9 for utendørs installasjoner i tabell 4.4 .Horisontal avstand 0,9m, vertikal avstand
1,5m til nærstående bygning eller annen transformator.( Avstanden kan ytterligere reduseres ved bruk
av automatisk brannslokningsutstyr)

RENBLAD 60021 Nettstasjon –
Fordelingstransformator
Oljeisolerte O og K spesifikasjon
• Pkt 5.2 Transformatorer med spesiell beskyttelse
NEK IEC 60076 – 13
Det skal kunne leveres transformatorer som
oppfyller kravene i punkt 2.3 i «FM 3990 Approval
Standard for less and nonflamable liquid-isolated
transformers». Transformatoren er dermed godkjent
som type K med spesiell beskyttelse. Det henvises
til forskriften ( FEF 2006) og tabell 4-4 og 4-5 i §4-9
• Forsterket transformatortank
• Transformatortank med spesielle krav til
trykkavlastning
• Vern mot lav strøm
• Vern mot høy strøm

• FM Approval 3990 – stiller følgende krav
Tank skal tåle trykk på 7psi ( 48kPa ) uten å få
permanente skader.(Pkt. 2.3.1 )
• Tanken skal tåle et trykk på 15psi ( 105kPa) uten
at den revner. (Pkt. 2.3.1. )
• Transformator skal bestykkes med en trykkavlastningsventil med nødvendig kapasitet til å
avlaste internt trykk som opparbeides hurtig ved
en feilsituasjon, slik at tank ikke revner.Nominell
åpningstrykk for trykkavlastningsventil skal være
10psi. (69kPa)
• Krav til kapasitet for oljestrøm ved utblåsning.
100SCFM til 350SCFM avhengig av kVA størrelse.
SCFM= Standard kubikk fot pr. minutt
• Transformator skal bestykkes med KNAN isolerveske Brennpunkt skal ikke være mindre enn
300°C
• I tillegg sier forskriften at det skal være elektrisk
beskyttelse som skal hindre skade på tank som
konsekvens av hurtig utviklet feil. Beskyttelsen
skal også begrense den elektriske energitilførsel i
transformatoren.
• Det er det enkelte energiverk som velger løsning
for beskyttelse av HSP og LSP.

Transformatorer med forhøyet beskyttelse
Nek 440 og NEK EN 61936-1 2010
Uavhengig av antall liter i tank.
Trykksterk tank
Testet i henhold til FM Approval 3990. ( Krav til tåleevne trykk )
Forhøyet beskyttelse
Forhøyet beskyttelse krever også isolerveske type K.
Vi benytter silikonolje i disse transformatorene. Dette fordi silikon, i motsetning til
esteroljer, er selvslukkende.
Silikon har dessuten fremragende egenskaper i norsk klima, testet gjennom årtier.
Hvis kunden ønsker det, så kan esterolje (miljøolje) benyttes.

Trykkavlastningsventil
COMEM 50M
Åpner ved 0,7 bar
Leveres med signalgiving (varsling)
ved utblåsning.
NB: Transportsperre må fjernes ved
driftssetting.

Comem “M” pressure relief devices are used to
control pressures inside tanks. They are used
where accidental, instantaneous and uncontrolled
increases in pressure may create the danger of
explosion.
They are designed to discharge the pressure
increases that have taken place to the exterior
in a very short time period (a few thousandths
of a second).
They are widely used in the metal tanks of
oil-cooled electric transformers.
Sudden and violent short circuits inside these tanks, in fact, instantly generate
an enormous amount of gas with a great increase in interior pressures. If the
pressure cannot discharge to the exterior there is danger that the transformer may
explode, with all the possible harm and damages this may cause. This danger
can be prevented by installing one or more pressure relief device with discharge
sizes proportional to the volume of oil contained in the transformer. It is always
good practice to install these pressure relief devices in all situations where internal
pressure values must not exceed specific safety limits.

Avledningsrør for styrt avrenning av olje ved utblåsning
Vi benytter et kaldbøyet rør laget av titanium/rustfritt stål. Et rustfritt materiale for
utfordrende miljøer.
Rørets oppgave er å lede olje bort fra bryteranlegg/tavler og personer, ned i
oljeoppsamlingskaret ved en eventuell utblåsning.
Designet er gjennomført uten skjøter og med sveiset flens for optimal sikkerhet og
garantert levetid sammenfallende med transformatorens levetid.
Spesiell festeanordning i transformatortank, og direkte kobling på flens til
trykkavlastningsventil.
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