Rozdzielczy transformator z podobciążeniowym
przełącznikiem zaczepów ECOTAP® VPD®
i automatyczną regulacją napięcia

RONT – transformator rozdzielczy
z automatyczną regulacją napięcia

Transformator RONT

Transformator z regulacją napięcia

Transformatory RONT z przełącznikiem ECOTAP®
VPD® – rozwiązanie stabilizacji napięcia w lokalnych
stacjach rozdzielczych.
Transformator SN/nn z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów zapewnia stabilność
napięcia w sieciach dystrybucyjnych, które mogą być destabilizowane na przykład przez
lokalnych dostawców energii. Może również kompensować spadki napięcia wywołane
zwiększonym obciążeniem sieci. Rozwiązanie, którym jest transformator z automatyczną
regulacją napięcia pozwala uniknąć kosztownych inwestycji związanych z przebudową sieci.
Transformator RONT zapewniają pełną funkcjonalność autonomicznego regulatora napięcia w
sieci dystrybucyjnej.

• Olejowy transformator rozdzielczy
SN/nn
• Moce od 250kVA do 4000kVA
• Napięcia do 36kV
• Kontrolowane napięcie 3 fazowe
• Szerokość i długość transformatora
RONT nie przekraczają wymiarów
zwykłego transformatora
rozdzielczego z bez-napięciową
regulacją napięcia
• Regulacja napięcia odbywa jest po
stronie GN

• Podobciążeniowy przełącznik
zaczepów jest bezobsługowy w
całym czasie życia urządzenia - do
500 000 przełączeń
• Maksymalna liczba pozycji
przełącznika 9, możliwe 5 lub 7
pozycji
• Zakres regulacji np. +/-4x2.5%
Maksymalny krok napięcia GN 600V

Transformator SN/nn z podobciążeniową regulacją
napięcia – efektywna ekonomicznie alternatywa dla
rozbudowy sieci
W związku z postępującą decentralizacją źródeł wytwarzania energii, zakłady energetyczne i inni
dostawcy energii stają przed nowymi wyzwaniami zapewnienia stałości napięcia w sieci nn.
Zgodnie z DIN PN-EN50160 dopuszczalne wahania napięcia powinny mieścić się w zakresie ±10%.
Odnawialne źródła energii zaś mogą powodować maksymalnie 3% zmianę napięcia. Pozostała
część jest zarezerwowana dla średniego napięcia, spadków napięć i niedokładności regulacji. Ze
względu na rosnącą ilość energii wprowadzanej do sieci przez nowych dostawców, rośnie również
ryzyko przekroczeń dopuszczalnych poziomów.
Z tego powodu, operatorzy sieci dystrybucyjnej są zmuszeni do kosztownych inwestycji i
rozbudowy swoich sieci tak by były one w stanie sprostać nowym warunkom.

Odchyłka od napięcia znamionowego (w %)

W każdym przypadku :
GPZ

Sieć średniego napięcia

Sieć niskiego napięcia

Stacja SN

Maks.
generacja

Napięcie poza dopuszczalnym zakresem
2 % wzrost napięcia spowodowany generacją

3 % wzrost napięcia spowodowany generacją

2 % pasmo regulacji transformatora
Spadek napięcia i niedokładność regulacji transformatora
rozdzielczego - 1.5 % w każdym przypadku
5 % spadek napięcia

5 % spadek napięcia
Napięcie poza dopuszczalnym zakresem

Maks.
obciążenie

Optymalne wykorzystanie przepustowości
sieci dzięki transformatorom z automatyczną
regulacją napięcia.
Transformator z pod-obciążeniowym przełącznikiem zaczepów i automatyczną
regulacją napięcia rozwiązuje problem u jego korzeni – zapewnia utrzymanie
napięcia w dopuszczalnym zakresie poprzez dynamiczne, automatyczne jego
dostosowywanie, czyli rozdziela i w pewnych granicach uniezależnia napięcie w sieci
nn od napięcia w sieci SN.

Odchyłka od napięcia znamionowego (w %)

W rezultacie zastosowania transformatora RONT, w lokalnej sieci dopuszczalna jest 11%
zmiana napięcia zamiast 3% dopuszczalnej dla energii odnawialnej. W większości
przypadków, można w ten sposób uniknąć kosztownych inwestycji w rozbudowę sieci lub
odłożyć je znacząco w czasie. Rozwiązanie to umożliwia lepsze wykorzystanie możliwości
istniejącej sieci, a w konsekwencji zwiększenie efektywności ekonomicznej systemu.

GPZ

Sieć średniego napięcia

Stacja SN

Sieć niskiego napięcia
Maks.
generacja

Napięcie poza dopuszczalnym zakresem
2 % wzrost napięcia spowodowany generacją
2 % pasmo regulacji transformatora

Regulacja
„w dół”

11 % wzrost napięcia
spowodowany generacją
4 % pasmo regulacji
lokalnego transformatora

5 % spadek napięcia

Regulacja
„w górę”
Napięcie poza dopuszczalnym zakresem

5 % spadek napięcia
Maks.
obciążenie
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Moce transformatorów i dane techniczne

Dane techniczne transformatorów
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Louisville, OH |USA |Phone: +1 / 330 / 871-24 44
OTC SERVICES INC.
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Nilai |Malaysia |Phone: +60 / 6 / 799 40 14

Subject to technical modifications.

www.sgb-smit.pl

RONT-01-PL-2017

Partners in Power

SGB-SMIT Transformers Polska
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź •POLSKA
Tel:
(+48)695 77 44 02
E-Mail:
michal.latosinski@sgb-smit.group

