WPROWADZENIE
1.1 Definicje (wyci g z normy PN-EN 61558-1)
Transformator (mocy): Rodzaj aparatu statycznego o dwóch lub wi kszej liczbie uzwoje , który na zasadzie
indukcji elektromagnetycznej transformuje napi cie i pr d przemienny na inne napi cie i pr d o tej samej
cz stotliwo ci lecz o innych warto ciach, w celu przesyłu energii elektrycznej.
Transformator separacyjny: Transformator o ochronnym oddzieleniu uzwojenia pierwotnego od wtórnego.
Transformator bezpiecze stwa: Transformator separacyjny przeznaczony do zasilania obwodów napi ciem
SELV (safetty extra-low voltage ) lub PELV (protective extra-low voltage).
Transformator oddzielaj cy: Transformator o jednym lub kilku uzwojeniach pierwotnych oddzielonych od
uzwojenia (uzwoje ) wtórnego co najmniej izolacj podstawow .
Transformator stacjonarny: Transformator umocowany lub transformator maj cy mas wi ksz od 18kg i
nie wyposa ony w jeden lub wi cej uchwytów do przenoszenia.
Transformator przeno ny: Transformator przemieszczany podczas pracy albo taki, który mo e by łatwo
przemieszczany z jednego miejsca w drugie, w czasie gdy jest przył czony do ródła zasilania
Uwaga! Transformator montowany bezpo rednio w gnie dzie wtyczkowym jest uznawany za transformator
przeno ny nawet je li nie mo e by przemieszczany podczas przył czenia do ródła zasilania.
Transformator r czny: Transformator przeno ny dostosowany do trzymania w r ce podczas normalnego
u ytkowania.
Transformator suchy: Transformator, którego rdze
izolacyjnym.

i uzwojenia nie s

zanurzone w ciekłym materiale

Transformator odporny na zwarcie: Transformator, w którym temperatura nie przekracza okre lonej
warto ci, gdy transformator jest przeci ony lub zwarty i który nadal spełnia wymagania tej normy po
usuni ciu przeci enia lub zwarcia.
Transformator warunkowo odporny na zwarcie: Transformator odporny na zwarcie wyposa ony w
urz dzenie ochronne otwieraj ce obwód pierwotny lub obwód wtórny albo zmniejszaj ce warto pr du w
obwodzie pierwotnym lub w obwodzie wtórnym, gdy transformator jest przeci ony lub zwarty i który nadal
spełnia wszystkie wymagania tej normy po usuni ciu przeci enia lub zwarcia i przestawieniu do poło enia
pocz tkowego lub wymianie urz dzenia ochronnego.
UWAGI
1. Przykładami urz dze
ochronnych mog
by
bezpieczniki topikowe, wyzwalacze
przeci eniowe, bezpieczniki termiczne, wył czniki termiczne i rezystory PTC oraz
automatyczne odł czniki mechaniczne.
2. W przypadku ochrony za pomoc urz dzenia, które nie mo e by wymienione lub przestawione
do poło enia pocz tkowego okre lenie „nadal spełnia wszystkie wymagania tej normy po
usuni ciu przeci enia lub zwarcia" nie oznacza, e transformator kontynuuje swoj prac .
Transformator bezwarunkowo odporny na zwarcie: Transformator odporny na zwarcie, który nie jest
wyposa ony w urz dzenie chroni ce transformator i którego budowa w przypadku przeci enia lub zwarcia
powoduje, e temperatura nie przekracza dopuszczalnych warto ci i który nadal spełnia wszystkie wymagania
tej normy po usuni ciu przeci enia lub zwarcia.
Transformator nieodporny na zwarcia: Transformator, który powinien by chroniony przed nadmiern
temperatur za pomoc urz dzenia ochronnego niewbudowanego w transformator i który nadal spełnia
wszystkie wymagania tej normy po usuni ciu przeci enia lub zwarcia i przestawieniu urz dzenia ochronnego
do poło enia pocz tkowego.

Transformator bezpieczny w przypadku uszkodzenia: Transformator, który po nieprawidłowym
u ytkowaniu nie działa w wyniku powstania przerwy w obwodzie pierwotnym, lecz nie stanowi zagro enia dla
u ytkownika lub otoczenia.
Obudowa: Cz
zapewniaj ca ochron transformatora przed wpływem czynników zewn trznych oraz
zapewniaj ca ochron przed bezpo rednim dotkni ciem w ka dym kierunku
Wył cznik termiczny: Urz dzenie czułe na temperatur , które powoduje ograniczenie temperatury
transformatora lub jego cz ci podczas nieprawidłowej pracy przez automatyczne otwarcie obwodu lub przez
zmniejszenie pr du i tak skonstruowane, aby jego nastawienie nie mogło by zmienione przez u ytkownika.
Wył cznik termiczny samoczynny: Wył cznik termiczny, który automatycznie zamyka obwód pr du, gdy
odpowiednia cz
transformatora ochłodzi si dostatecznie, lub gdy obci enie zostanie usuni te.
Wył cznik termiczny niesamoczynny: Wył cznik termiczny, który wymaga ponownego r cznego wł czenia
lub przemieszczenia cz ci w celu spowodowania przepływu pr du.
Wył cznik termiczny jednokrotnego u ytku: Wył cznik termiczny, który działa tylko jeden raz, a nast pnie
konieczna jest jego wymiana cz ciowa lub pełna tego elementu.
Wyzwalacz przeci eniowy: Ł cznik działaj cy wskutek przepływu pr du, który chroni obwód przed
przeci eniem przez jego otwarcie, gdy pr d w tym obwodzie osi ga ustalon z góry warto i który pozostaje
w poło eniu otwartym.
Napi cie zwarcia: Napi cie, które nale y przyło y do uzwojenia pierwotnego, gdy uzwojenia s w
temperaturze otoczenia, aby wywoła w zwartym uzwojeniu wtórnym pr d równy znamionowemu pr dowi
wtórnemu.
UWAGA: Napi cie zwarcia wyra one jest zwykle w procentach znamionowego napi cia zasilania.
Praca ci gła: Praca w nieograniczonym okresie.
Praca krótkotrwała: Praca w okre lonym czasie, rozpoczynana od stanu zimnego transformatora, przy czym
przerwy mi dzy okresami pracy s wystarczaj co długie do ochłodzenia transformatora do temperatury
bliskiej temperaturze otoczenia.
Praca przerywana: Praca wykonywana kolejno w okre lonych, jednakowych cyklach
Obwód pierwotny: Obwód przeznaczony do poł czenia ze ródłem zasilania
Obwód wtórny: Obwód do którego przył cza si obwód rozdzielczy, przyrz d lub urz dzenie zasilane przez
transformator.
Uzwojenie pierwotne: Uzwojenie obwodu pierwotnego
Uzwojenie wtórne: Uzwojenie obwodu wtórnego.
Znamionowe napi cie zasilania:
Napi cie zasilania ( dla zasilania wielofazowego – napi cie mi dzyfazowe) przypisane transformatorowi przez
wytwórc dla okre lonych warunków pracy transformatora.
Znamionowa cz stotliwo : Cz stotliwo
warunków pracy transformatora.

przypisana transformatorowi przez wytwórc

dla okre lonych

Znamionowy pr d wtórny: Pr d wtórny przy znamionowym napi ciu zasilania i znamionowej cz stotliwo ci
przypisany transformatorowi przez wytwórc dla wymaganych warunków pracy transformatora.

Znamionowe napi cie wtórne: Napi cie wtórne (dla zasilania wielofazowego napi cie mi dzyfazowe) przy
znamionowym napi ciu zasilania, znamionowej cz stotliwo ci i znamionowym pr dzie wtórnym, przy
znamionowym współczynniku mocy, przypisana transformatorowi przez wytwórc dla wymaganych warunków
pracy transformatora.
Znamionowa moc wtórna: Iloczyn znamionowego napi cia wtórnego i znamionowego pr du wtórnego lub
dla transformatorów wielofazowych n – krotny iloczyn znamionowego napi cia wtórnego i znamionowego
pr du wtórnego, przy czym n jest liczb faz. Je eli transformator ma wi cej ni jedno uzwojenie wtórne, lub
ma zaczepowe uzwojenie wtórne to znamionowa moc wtórna oznacza maksymaln warto sumy iloczynów
znamionowego napi cia wtórnego i znamionowego pr du wtórnego tych obwodów, które mog by obci ane
jednocze nie.
Znamionowa temperatura otoczenia ta: Najwy sza temperatura, w której transformator mo e trwale
pracowa w normalnych warunkach u ytkowania.
Uwaga – Warto znamionowej temperatury otoczenia (ta) nie wyklucza okresowej pracy transformatora w
temperaturze nie przekraczaj cej (ta +10) C.
Stan jałowy obwodu pierwotnego: Stan transformatora doł czonego do znamionowego napi cia zasilania o
znamionowej cz stotliwo ci z nieobci onym obwodem wtórnym.
Napi cie wtórne w stanie jałowym: Napi cie wtórne, gdy do transformatora jest doprowadzone znamionowe
napi cie zasilania o znamionowej cz stotliwo ci z nieobci onym obwodem wtórnym.
Izolacja podstawowa: Izolacja cz ci b d cych pod napi ciem niebezpiecznym, stosowana w celu
zapewnienia ochrony przed pora eniem elektrycznym.
Izolacja dodatkowa: Niezale na izolacja zastosowana dodatkowo do izolacji podstawowej w celu
zapewnienia ochrony przed pora eniem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej.
Izolacja podwójna: Izolacja składaj ca si z obydwu izolacji - podstawowej i dodatkowej
Izolacja wzmocniona: Pojedynczy układ izolacyjny cz ci czynnych o niebezpiecznym napi ciu, który
zapewnia stopie ochrony przed pora eniem elektrycznym równowa ny izolacji podwójnej
Transformator klasy I: Transformator, w którym ochrona przed pora eniem elektrycznym nie polega tylko na
izolacji podstawowej, lecz taki w którym zastosowano dodatkowy rodek bezpiecze stwa , np. zacisk
uziomowy, umo liwiaj cy poł czenie dost pnych cz ci przewodz cych z ył ochronn przewodów
uło onych na stałe w taki sposób, e te dost pne cz ci przewodz ce nie mog sta si cz ciami pod
napi ciem nawet w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej.
Transformator klasy II: Transformator, w którym ochrona przed pora eniem elektrycznym nie polega na
zastosowaniu tylko izolacji podstawowej, lecz w którym zastosowano dodatkowy rodek bezpiecze stwa taki
jak izolacja podwójna lub wzmocniona, przy czym nie ma mo liwo ci wykonania uziemienia ochronnego lub
innych rodków bezpiecze stwa w warunkach instalowania.
Transformator klasy III: Transformator, w którym ochrona przed pora eniem elektrycznym polega na
zasilaniu bardzo niskim napi ciem bezpiecznym (SELV), w którym napi cia wy sze od SELV nie s
wytwarzane.
Rozdzielenie ochronne: Rozdzielenie obwodów za pomoc ochrony podstawowej i dodatkowej (izolacja
podstawowa oraz izolacja dodatkowa lub ekranowanie ochronne) lub równowa nym rodkiem ochronnym (np.
izolacj wzmocnion ).
Ekranowanie ochronne: Rozdzielenie od cz ci czynnych o napi ciu niebezpiecznym przez umieszczenie
mi dzy nimi przewodz cego ekranu, poł czonego za pomoc elementów ł cz cych z zewn trznym
przewodem ochronnym.

ELV (extra low voltage) (bardzo niskie napi cie) Napi cie nie przekraczaj ce górnej warto ci granicznej
zakresu napi ciowego 1 (IEC449)
SELV: (safety extra low voltage) (bardzo niskie bezpieczne napi cie) Napi cie nie przekraczaj ce 50V pr du
przemiennego lub 120V wygładzonego pr du stałego mi dzy przewodami lub pomi dzy dowolnym
przewodem a ziemi , w obwodzie oddzielonym od ródeł zasilania za pomoc takich rodków jak
transformator bezpiecze stwa.
UWAGI
1. W szczególnych przypadkach mo e by wymagane napi cie ni sze ni 50V pr du przemiennego
lub 120V wygładzonego pr du stałego, szczególnie w przypadkach, gdy dopuszczalny jest
bezpo redni kontakt z cz ciami czynnymi.
2. Graniczna warto napi cia nie powinna by przekraczana w ka dych warunkach obci enia w
zakresie od obci enia pełnego do stanu jałowego, je eli ródłem jest transformator
bezpiecze stwa.
3. Zwyczajowo „wygładzon ” okre la si warto skuteczn napi cia t tnie stanowi c nie wi cej
ni 10% składowej stałej, napi cia, gdy najwi ksza warto szczytowa nie przekracza 140V w
przypadku znamionowego napi cia układu wygładzonego pr du stałego równego 120V i 70V w
przypadku znamionowego napi cia układu wygładzonego pr du stałego równego 60V.
Obwód SELV. Obwód ELV z rozdzieleniem ochronnym od innych obwodów i nie maj cy cz
obwodu ani odkrytych elementów przewodz cych.

ci do uziemienia

Obwód PELV: Obwód ELV z rozdzieleniem ochronnym od innych obwodów, który z powodów funkcjonalnych
mo e by uziemiony i/lub odkryte cz ci przewodz ce tego obwodu mog by uziemione.
UWAGA: Obwody PELV s stosowane gdy obwody s uziemione i nie jest wymagane SELV.
Obwód FELV: Obwód ELV o napi ciu ELV z powodów funkcjonalnych, ale nie spełniaj cych w pełni
wymaga dla SELV lub PELV.
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2 Oznaczenia i symbole
Tabela 2.1

Symbol

Wyja nienie

~

Jednofazowy pr d przemienny AC

3~

Trójfazowy pr d przemienny AC

3/N~

Trójfazowy pr d przemienny z przewodem zerowym AC
Pr d stały DC

V

Jednostka napi cia -Volt

A

Jednostka pr du - Amper

VA

Jednostka mocy pozornej - Voltoampery

Hz

Jednostka cz stotliwo ci - Hertz

W

Jednostka mocy czynnej – Watt

PRI

Pierwotny

SEC

Wtórny

cos

Współczynnik mocy

ta
IP XX

Znamionowa maksymalna temperatura otoczenia
Liczba IP w miejscu XX
Konstrukcja klasy III
Konstrukcja klasy II
Mo liwo

mocowania na meblach

Wkładka topikowa (doda symbol charakterystyki czsowo-pr dowej )
Wył cznik termiczny samoczynny
Wył cznik termiczny, przywrócenie poprzedniego stanu przez działanie r czne
Wył cznik termiczny, przywrócenie przez odł czenie zasilania
Wył cznik termiczny jednokrotnego u ytku
Zacisk podstawy lub rdzenia
Zacisk ochronny (ziemia)

Tabela 2.2
Odporny na
zwarcia

Nieodporny na
zwarcia

Bezpieczny w
stanie uszkodzenia

Klasyfikacja transformatora

Transformator bezpiecze stwa

Transformator separacyjny

Transformator sterowniczy

Autotransformator

Transformator oddzielaj cy

3. INFORMACJE PRAKTYCZNE
3.1 Układy poł cze transformatorów trójfazowych
Schemat
poł cze

Grupa
poł cze

Nazwa

Symbol
Literowy
PRI/SEC

gwiazda

Y/y

Mo liwo wyprowadzenia punktu zerowego.
Stosowane zwykle do sieci czteroprzewodowej.

trójk t

D/d

Niedost pny punkt zerowy. Stosowane zwykle do
sieci trójprzewodowej

zygzak

Z/z

Wykrey wskazowe

uwagi

Mo liwo wyprowadzenia punktu zerowego.
Stosowane zwykle dla du ych niesymetrii
obci enia.
Diagramy poł cze

Punkt zerowy

Dd0

Niedost pny

Yy0

Obci

enie do ok. 10%

Dz0

Obci

enie w 100%

Dy5

Obci

enie w 100%

Yd5

Niedost pny

Yz5

Obci

Dd6

Nie dost pny

Yy6

Obci

enie do ok. 10%

Dz6

Obci

enie w 100%

Dy11

Obci

enie w 100%

Yd11

Niedost pny

Yz11

Obci

enie w 100%

enie w 100%

3.2 Stopie ochrony obudowy okre lony w systemie IPXX
- XX – dwie charakterystyczne cyfry

- pierwsza: Okre la stopie ochrony osób przed dotkni ciem lub zbli eniem do cz ci czynnych i
przed zetkni ciem z cz ciami wewn trz obudowy oraz ochron urz dzenia wewn trz obudowy
przed szkodliwym wnikaniem szkodliwych ciał stałych.
- druga:
wody.

Okre la stopie ochrony urz dzenia wewn trz obudowy przed szkodliwym wnikaniem

- nie podawanie xx oznacza IP00
Stopnie ochrony oznaczone pierwsz cyfr :
Cyfra

Opis

0

Nie chronione

1

Chronione przed obcymi ciałami stałymi wi kszymi ni 50mm

2

Chronione przed obcymi ciałami stałymi wi kszymi ni 12,5mm

3

Chronione przed obcymi ciałami stałymi wi kszymi ni 2,5mm

4

Chronione przed obcymi ciałami stałymi wi kszymi ni 1mm

5

Chronione przed pyłem

6

Pyłoszczelne

Stopnie ochrony oznaczone drug cyfr :
Cyfra

Opis

0

Nie chronione

1

Chronione przed pionowo padaj cymi kroplami wody

2

Chronione przed pionowo padaj cymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o k t do 15

3

Chronione przed natryskiwaniem wod

4

Chronione przed bryzgami wody

5

Chronione przed strug wody

6

Chronione przed siln strug wody

7

Chronione przed skutkiem krótkotrwałego zanurzenia w wodzie

8

Chronione przed skutkami ci głego zanurzenia w wodzie

3.3 Nagrzewanie
Straty mocy wyst puj ce w transformatorach s odpowiedzialne za wytwarzanie ciepła.
ródłem ciepła s głównie uzwojenia i rdze .. Wydzielane ciepło jest zjawiskiem niekorzystnym i
powoduje szereg ogranicze konstrukcyjnych i zjawisk elektrycznych. Wzrost temperatury
uzwoje wpływa bezpo rednio na ich rezystancj . Za pomoc zmian rezystancji uzwoje
wyznacza si rednie przyrosty temperatur w celu okre lenia zgodno ci z temperaturami
dopuszczalnymi dla zastosowanych izolacji. Zalecenia IEC85 okre laj klasy cieplne izolacji:
Klasa cieplna
A
E
B
F

rednia dopuszczalna
temp. Izolacji w ˚C

Maksymalna dopuszczalna
temp. Izolacji w ˚C

100
115
120
140

105
120
130
150

Zazwyczaj dla transformatorów firmy Breve-Tufvassons przyjmuje si klas ciepln izolacji
„B”. Jest ona wymieniona na tabliczce znamionowej przy „ta” np. ta40B co oznacza: znamionowa
maksymalna temperatura otoczenia 40˚C, klasa cieplna B (max 130˚C, r. 120˚C)
Warto

redniego przyrostu temperatury uzwoje wyznacza si ze wzoru:

t = (R2 – R1)(x+t1)/R1 – (t2 – t1)
x = 234,5 dla miedzi
t redni przyrost temperatury ponad t2
R1 rezystancja na pocz tku próby przy temperaturze otoczenia t1
R2 rezystancja na ko cu próby po osi gni ciu warunków ustalonych
t1 temperatura otoczenia transformatora na pocz tku próby
t2 temperatura otoczenia transformatora na ko cu próby
Przyjmuje si , e:
t r = t + ta
t r – rednia temperatura uzwojenia
ta – temperatura otoczenia

, gdzie:

, gdzie

Moc znamionowa transformatorów jest okre lana laboratoryjnie przy obci eniu
rezystancyjnym, dla pracy ci głej (o ile nie podano inaczej) w otoczeniu powietrznym o
temperaturze znamionowej ta (podanej na tabliczce znamionowej). W przypadku rzeczywistego
wyst powania temperatur ró ni cych si od temperatury „ta” znamionowej, dopuszcza si
odpowiednie korekty mocy obci aj cej. Przykładow rzeczywist zale no dla jednego z
transformatorów o ta40B w zakresie temperatur 40˚C-80˚C oraz jej uproszczon aproksymat
pokazuje rysunek poni ej. Obok podano orientacyjne współczynniki mocy dla ró nych wykona .
Ta

50˚C

60˚C

70˚C

80˚C

25B

76%

66%

57%

47%

40B

88%

77%

66%

55%

60B

X

X

85%

71%

70B

X

X

X

83%

Uwaga! Przy pracy transformatora w wy szej temperaturze otoczenia mog pojawi si znacz ce
spadki napi wskutek wzrostu temperatur uzwoje .
Dla małych urz dze , w których zastosowano transformator jest trudno okre li rzeczywist
temperatur otoczenia. Zaleca si wtedy przeprowadzenie oceny urz dzenia oraz doboru
transformatora przez nagrzewanie uzwoje podczas pracy transformatora w urz dzeniu przy ta
okre lonym dla urz dzenia.

3.4 Praca przerywana transformatora
Niezb dn moc transformatora pracuj cego w sposób „przerywany” w jednakowych okre lonych
cyklach wyznacza si ze wzoru:
S=

(tp/(4tc) x Sodb

, gdzie

S – moc transformatora
tp – czas pracy
tc – czas cyklu
Sodb – moc przył czonego odbiornika
Dla przykładu: Je li wyj cie transformatora jest obci
wówczas moc potrzebnego transformatora wynosi:
S=
Najbli sza warto

one moc 1000VA przez czas 2s w ci gu 6s,

(2/6) x 1000VA = 577VA

mocy typowego gabarytu to 630VA

3.5 Autotransformator
W transformatorach uzwojenia pierwotne i wtórne s odseparowane galwanicznie. Powoduje to
konieczno umieszczania obu uzwoje w odr bnych komorach karkasu w obj to ci pełnej mocy dla
ka dego z nich. W autotransformatorach nie ma separacji galwanicznej, wyst puje jedno uzwojenie z
odczepem. Uzwojenie zajmuje pojedyncz komor . W cz ci wspólnej nast puje kompensacja. Dzi ki
temu, w pewnych okoliczno ciach powstaj oszcz dno ci zwi zane z rozmiarami transformatora. Dla
przykładu moc gabarytu transformatora dla warunków:
Moc odbiornika 9kVA
Przekładnia transformatora 230V/110V
Moc gabarytu transformatora:
X = (230V-110V)/230V x 9kVA = 4,69kVA
Najbli sza warto

mocy typowego gabarytu to 5kVA

3.6 Wpływ zmian parametrów na rozmiary transformatora
Wymagana zmiana parametrów
Zwi kszenie mocy

Zwi kszenie
rozmiarów
transformatora
tak

Pomniejszenie
rozmiarów
transformatora
nie

Zwi kszenie znamionowej temperatury otoczenia

tak

nie

Zmniejszenie cz stotliwo ci zasilania transformatora

tak

nie

Zwi kszenie cz stotliwo ci zasilania transformatora

nie

tak

Zmniejszenie pr du jałowego transformatora

tak

nie

Zmniejszenie zawarto ci harmonicznych pr du

tak

nie

Zmniejszenie strumienia rozproszenia

tak

nie

Wi cej ni jedno napi cie PRI

tak

nie

3.7 O wietlenie halogenowe w 12 woltowych systemach zasilania
3.7.1 Wpływ napi cia zasilania na parametry znamionowe arówek halogenowych

arówki halogenowe osi gaj znamionow ywotno i wiatło w warunkach zasilania napi ciem
znamionowym 12V. Wszelkie odchyłki od napi cia 12V dosy istotnie wpływaj na własno ci ródeł wiatła.
Podany poni ej wykres pokazuje wpływ zmian napi cia zasilania arówek na ich podstawowe wła ciwo ci:
Z wykresu wynika najlepszy
zakres napi zasilania w przedziale
od 11,5V do 12V, w którym spadek
wiatło ci o max 2% jest
niezauwa alny dla oka, a czas pracy
arówek jest wi kszy od
znamionowego. Z tego powodu
firma Breve-Tufvassons oferuje
transformatory do zasilania arówek
halogenowych (seria TTH i PVH),
które przy znamionowym obci eniu
osi gaj napi cie około 11,5V. Dla
obci e mniejszych od
znamionowych, w zakresie obci e
zalecanych (rozdział 3.7.2) napi cie
pozostaje w optymalnych dla
arówek warto ciach.

3.7.2 Zalecane zakresy obci e transformatorów produkcji Breve-Tufvassons do o wietlenia
halogenowego

3.7.3 Dobór przekroju przewodów
Ze wzgl du na du e warto ci pr dów w instalacjach 12 woltowego o wietlenia halogenowego,
istotne znaczenie ma zastosowanie wła ciwego przekroju przewodów. Zaleca si , by spadki
napi na przewodach nie przekraczały 3% znamionowego napi cia zasilania arówki (0,36V).
Dla takiego zało enia mo na wyznaczy maksymaln długo dwu yłowego przewodu o znanym
przekroju, i znanej mocy obci enia na podstawie wzoru:
L= A x Un x Un x æ x du / 2 / P / 100

,gdzie
L – długo dwu yłowego przewodu w [m]
A – przekrój pojedynczej yły w [mm2]
Un – napi cie instalacji [V] ( w tym przypadku 11,5V)
æ – rezystywno materiału przewodu (dla CU æ =56m/ mm2)
du – spadek napi cia w [%]
P – moc przesyłana w [W]
Na podstawie przedstawionej zale no ci powstała tabela zalecanych maksymalnych
długo ci przewodów, przy znanym ich przekroju i mocy przesyłanej:

Moc
arówek

Pr d
przy
11,5V

Zalecane przez „Breve-Tufvassons” maksymalne długo ci
przewodów w obwodzie wtórnym, przy okre lonej mocy i przekroju.
2x
1,0mm

2x
2

1,5mm

2x
2

2,5mm

2x
2

4,0mm

2x
2

6,0mm

2x
2

10mm

2x
2

16mm

2

10W

0,8A

11,1m

16,7m

27,8m

44,5m

66,7m

111,1m

177,7m

20W

1,6A

5,6m

8,3m

13,9m

22,2m

33,3m

55,6m

88,9m

35W

2,8A

3,2m

4,8m

7,9m

12,7m

19,0m

31,7m

50,8m

50W

4A

2,2m

3,3m

5,7m

8,9m

13,3m

22,2m

35,6m

60W

5,2A

1,9m

2,8m

4,6m

7,4m

11,1m

18,5m

29,6m

105W

9A

1,0m

1,6m

2,6m

4,2m

6,3m

10,6m

16,9m

150W

12A

x

1,1m

1,9m

3m

4,4m

7,4m

12m

200W

16A

x

x

1,4m

2,2m

3,3m

5,5m

8,9m

250W

20A

x

x

1,1m

1,8m

2,7m

4,4m

7,1m

300W

24A

x

x

x

1,5m

2,2m

3,7m

5,9m

450W

36A

x

x

x

x

1,5m

2,5m

4m

600W

48A

x

x

x

x

1,1m

1,8m

2,9m

