
Силові трансформатори напруги PVD1… 
 

Трансформатори призначені для встановлення в 
комплектні розподільчі пристрої внутрішньої та 
зовнішньої установки з метою забезпечення живлення 
кіл власних потреб пунктів секціонування та 
автоматичного увімкнення резерву. Трансформатори 
використовуються в установках змінного струму на 
об’єктах електроенергетики в промисловості, 
сільському господарстві, в комунальному секторі та  
інших галузях народного господарства. 

Технічні характеристики відповідають 
ДСТУ EN 60076-1 і ДСТУ EN 60076-11. 

 
 
 
 
 

Технічні дані 
Найменування параметру 

Значення параметру 
PVD1-1… PVD1F-2… 

Найбільша напруга обладнання, Um, [kV] 3,6; 7,2; 12; 
Номінальна потужність, PN, [kVA] 0,63 0,63;  1,25 
Номінальна напруга первинної обмотки, UN, [kV] 3,0;  3,3;  3,6;  3,9;  6;  6,3;  6,6;  6,9;  10;  10,5;  11 
Діапазон робочої напруги, % від номінальної ± 20 
Номінальна напруга вторинної обмотки, USN, [V] 100-209-220-231;     220 

Відхилення вихідної напруги на основному і 
неосновних відгалуженнях від номінальної, на 
холостому ході, [%] 

± 0,5 

Падіння вихідної напруги основного і 
неосновних відгалужень вторинної обмотки при 
підключенні навантаження, відповідного 
номінальному навантаженню відгалужень,         
[%], не більше 

3 

Сила струму холостого ходу, [%] не більше, 4 
Рівень часткових розрядів (ЧР) при 1,3UN, [пКл, pC] 10 
Перенавантажувальна здатність  2 х РN   / 10 хвилин 
Маса, [kg], не більше 24 38;   42 

 
Кліматичне виконання У, категорія розміщення 2 по ГОСТ 15150. 
Робочі значення температури оточуючого повітря від –45 °C до +50 °C.   
Відносна вологість повітря не більше 98 % при 30 °С; 
Висота установки над рівнем моря не більше 1000 м.  
Клас нагрівостійкості ізоляції – В  по ДСТУ EN  60076-11. 
Клас займистості трансформаторів відповідає ГОСТ 28779-90  (МЭК 707-81) – FH  (ПГ) 1. 
Середнє напрацювання до відмови − 4·105 год. 
Середній строк служби трансформаторів − 30 років. 
 

 



                                                                         

 

                                                           

 

 

 

Габаритне креслення трансформаторів 

PVD1-1…//220  та  PVD1-1…//100-209-220-231 

Схема електрична 
принципова трансформаторів  
PVD1F-2…//220 

Схема електрична 
принципова трансформаторів  
PVD1F-2…//100-209-220-231  

Схема електрична 
принципова трансформаторів 
PVD1-1.…//220 

Схема електрична 
принципова трансформаторів 
PVD1-1.…//100-209-220-231 



 
 

Габаритне креслення трансформаторів  

PVD1F-2.…//220  та  PVD1F-2.…//100-209-220-231 

 

                                

 

 Конструкція варіанту “1”   контактів 
вторинних обмоток трансформаторів 
напруги   PVD1-1.1.1… 

Конструкція варіанту “2”   контактів 
вторинних обмоток трансформаторів 
напруги   PVD1F-2.1.2… 


