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Po Kyotském protokolu si EU vytklo 
ambiciózní cíl, tzv. KLIMATICKÝ 
ENERGETICKÝ BALÍČEK 20-20-20, který 
stručně snižuje emisi skleníkových 
plynů o 20%. Má zvýšit výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů až na 20% a 
konečně docílit 20% úspory energie, a 
to vše do roku 2020. V oboru 
transformátorů je hlavním přínosem 
pro životní prostředí snížení ztrát, 
které jsou spojeny s emisí skleníkových 
plynů. Na základě tohoto 
jednoduchého předpokladu vydala 
Evropská Komise nařízení 548/2014, 
čímž zavedla povinnost evropským 
výrobcům vyrábět transformátory s 
ekologickou konstrukcí. Nové nařízení 
bude uplatňováno ve dvou krocích - 
první od července 2015 a druhý od 
července 2021. Podle studie Evropské 
Komise se odhaduje, že více než 2,5% 
spotřebované energie v EU je zmařeno 
vinou ztrát transformátorů. Proto 
komise stanovila ambiciózní cíl snížit 
celkové roční ztráty všech 
instalovaných transformátorů o 3,7 Mt 
ročních emisí plynů do roku 2025. 
V důsledku toho TESAR směřuje vždy 
k dodávce trvale udržitelných 
transformátorů, které plně splňují 
ekologická nařízení. Z ekonomického 

hlediska je třeba mít na paměti, že 
normalizovaná definice nákladů za dobu 
života zařízení je součet nákupní ceny a 
provozních nákladů během celé doby 
života.  Proto transformátor se 
sníženými ztrátami má vyšší pořizovací 
cenu, zatímco transformátory 
konstruované na minimální výrobní 
náklady vedou ke zvýšeným ztrátám a 
tím vyšším provozním nákladům. Za 
předpokladu, že jsou transformátory 
v provozu 24/7, 365 dní v roce a mají 
velmi dlouhou životnost (typicky 30 let), 
je spotřeba energie dominantním 
hlediskem. To znamená, že vyšší nákupní 
cena je kompenzována úsporami během 
provozního života. Nákupní cena je 
pouze malou částí celkových nákladů 
stroje, zatímco provozní náklady 
(spojené hlavně se ztrátami) představují 
přes 80% celkových nákladů. Bereme-li 
v úvahu výkonový transformátor  
1000 kVA a porovnáme-li ekologickou a 
tradiční konstrukci, je vyšší nákupní cena 
druhého kompenzována nižšími 
provozními náklady u prvého již za dva 
roky. Úspora nákladů za 30 let je kolem 
45000,- EUR a má významné přednosti 
v dopadu na životní prostředí tím, že 
snižuje emise skleníkových plynů o  
cca 5 t každý rok! 
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EMISE CO2 

vs 1990 

VĚTŠÍ VYUŽITÍ 

OBNOVITELNÝCH 

ZDROJŮ ENERGIE 

udržitelný rozvoj VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ 

ENERGIE vs 

VÝROBA 

Certifikáty kvality 

Porovnání mezi 

transformátory IEC a EKO 

konstrukce 24 kV 

Pokročilá 

konstrukce 

EKO 

konstrukce 

Jmenovitý výkon (kVA) 1000 1000 

Ztráty naprázdno (W) 2300 1550 

Provozní ztráty při 120oC (W) 10800 9000 

Pořizovací cena (EUR) 10500 13500 

Provoz naprázdno (ztráty naprázdno) 

Hodiny za den 24 24 

Dny za rok 365 365 

Provoz (provozní ztráty)  

Hodiny za den 8 8 

Dny za rok 220 220 

Ztrátový činitel 80% 80% 

Průměrná cena el.(EUR/kWh) 0,175 0,175 

Cena ztrát za rok (EUR/kWh) 5655 4150 

Úspora energie (kWh/rok) 8598 

Úspora provozních nákladů (EUR/rok) 1505 

Průměrná doba života (roky) 30 

Úspora provozních nákladů za 30 let (EUR) 45137 

Doba návratnosti investice (roky) 2 

Činitel Ø emise CO2 (gCO2/kWh) 540 

Úspora emisí CO2 (t/rok) 5 
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EKO konstrukce Roky 
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Během let se mnoho norem 
snažilo zabývat úrovní 
účinnosti suchých 
transformátorů: od HD 538 až 
po mezinárodní normu IEC 
60076-11 publikovanou 
v 2004, která představovala 
první opravdový návod pro 
suché transformátory, a 
obsahuje mimo jiné první 
milník relevantní pro 
stanovení klimatických tříd a 
tříd pro prostředí a požární 
bezpečnost (E-C-F). V září 
2015 je publikována norma 
EN 50588-1 a tato bude nyní, 
až do roku 2018, nahrazovat 
všechny předcházející revize. 
Platí pro olejové a i suché 
transformátory do sítí 50 Hz, 
maximální jmenovitou izolační 
hladinu 36 kV a jmenovitý 
výkon od 5 kVA do 40 MVA. 

Tato norma přejímá Nařízení 
EU 548/2014 z 21. května 
2014 a stanovuje nový 
minimální požadavek na 
účinnost transformátoru pro 
transformátory uvedené do 
provozu po 1. červenci 2015. 
Norma předvídá maximální 
hodnotu ztrát naprázdno a 
provozních ztrát až do 
jmenovitého výkonu 3150 
kVA. Pro největší jmenovité 
výkony tato norma zavádí 
index vrcholové účinnosti 
(PEI) za účelem lepšího 
výběru kombinace ztrát 
v závislosti na využití 
transformátoru.  
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Italská kvalita 

ZÁKLADNÍ 
KONSTRUKCE 
TRANSFORMÁTORU 

POKROČILÁ 
KONSTRUKCE 
TRANSFORMÁTORU 

EKOLOGICKÁ 
KONSTRUKCE 
TRANSFORMÁTORU 

Transformátor splňuje nařízení 
EU o ekologické konstrukci a EN 
50588-1. Transformátor dovoluje 
snížení energetické spotřeby a 
jako důsledek i snížení emisí 
skleníkových plynů. Jde o model 
nejvyšší kvality. 
 
 

Vyvinuta díky 35 letům 
zkušeností v TESAR na poli 
suchých transformátorů. Je 
vhodná pro instalaci 
v jakémkoliv místě bez 
jakéhokoliv omezení. 
Transformátor může být 
přizpůsoben konkrétním 
požadavkům klienta. 

Tento transformátor s max. jmen. 
výkonem 2500 kVA má svou silnou 
stránku ve své menší hmotnosti a 
rozměrech v porovnání s pokroči-
lým modelem se stejnými 
charakteristikami. Díky těmto 
vlastnostem představuje nejlepší 
kompromis v případě, že jsou 
požadována hmotnostní a 
rozměrová omezení a restrikce. 



Svorka vn 
Svorka nn 
Svorka nulového bodu 
Zemnicí svorka 

Propojovací skříň 
Přepínač odboček 
Zdvihací oka 
Tažné háky 

Změna závitů Poloha 

+ 5% 6-5 

+ 2,5 % 5-7 

0 7-4 

- 2,5 % 4-8 

- 5% 8-3 

Schéma zapojení PT100 Ohm Přepínač odboček 

Svorka nn Svorka vn 

Technické podrobnosti Technické údaje 



Norma IEC 60076 

Instalace vnitřní 

Nadmořská výška <1000 m 

Typ chlazení AN 

Materiál vinutí Al /Al 

Venkovní teplota 40oC 

Oteplení 100/100 K 

Primární napětí do 12 kV 

Odbočky ± 2x2,5 % 

Sekundární napětí 400 V 

Spojení a fázové natočení Dyn11-Dyn5 

Frekvence 50 Hz 

Třída izolace F/F 

Krytí IP00 

Jmen. 

výkon 

Prove-

dení 

Po Pcc 

75oC 

Pcc 

120oC 

Vcc 

75oC 

Io Účinnost 
cosϕ1 

zátěž 100% 

cosϕ1 

zátěž 75% 

Pokles napětí 
cosϕ1 

zátěž 100% 

Cosϕ0,9 

zátěž 100% 

LpA LwA A B C P Q R S T Hmot-

nost 

Typ 

skříně 

 

Legenda ke sloupci Provedení: 
Advanced= Pokročilé 
Ecodesign= EHO konstrukce 
Basic= Základní 

Rezervujeme si právo změnit bez oznámení technické údaje. Jiná konstrukce (např. okolní teplota a jiný vodivý materiál) je na požádání k dispozici. 
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Jiná konstrukce (např. okolní teplota a jiný vodivý materiál) je na požádání k dispozici. Rezervujeme si právo změnit bez oznámení technické údaje. 

Legenda ke sloupci Provedení: 
Advanced= Pokročilé 
Ecodesign= EHO konstrukce 
Basic= Základní 

Jmen. 

výkon 

Prove-

dení 

Po Pcc 

75oC 

Pcc 

120oC 

Vcc 

75oC 

Io Účinnost 
cosϕ1 

zátěž 100% 

cosϕ1 

zátěž 75% 

Pokles napětí 
cosϕ1 

zátěž 100% 

Cosϕ0,9 

zátěž 100% 

LpA LwA A B C P Q R S T Hmot-

nost 

Typ 

skříně 

 

Norma IEC 60076 

Instalace vnitřní 

Nadmořská výška <1000 m 

Typ chlazení AN 

Materiál vinutí Al /Al 

Venkovní teplota 40oC 

Oteplení 100/100 K 

Primární napětí do 17,5 kV 

Odbočky ± 2x2,5 % 

Sekundární napětí 400 V 

Spojení a fázové natočení Dyn11-Dyn5 

Frekvence 50 Hz 

Třída izolace F/F 

Krytí IP00 
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Jiná konstrukce (např. okolní teplota a jiný vodivý materiál) je na požádání k dispozici. Rezervujeme si právo změnit bez oznámení technické údaje. 

Legenda ke sloupci Provedení: 
Advanced= Pokročilé 
Ecodesign= EHO konstrukce 
Basic= Základní 

Jmen. 

výkon 

Prove-

dení 

Po Pcc 

75oC 

Pcc 

120oC 

Vcc 

75oC 

Io Účinnost 
cosϕ1 

zátěž 100% 

cosϕ1 

zátěž 75% 

Pokles napětí 
cosϕ1 

zátěž 100% 

Cosϕ0,9 

zátěž 100% 

LpA LwA A B C P Q R S T Hmot-

nost 

Typ 

skříně 

 

Norma IEC 60076 

Instalace vnitřní 

Nadmořská výška <1000 m 

Typ chlazení AN 

Materiál vinutí Al /Al 

Venkovní teplota 40oC 

Oteplení 100/100 K 

Primární napětí do 24 kV 

Odbočky ± 2x2,5 % 

Sekundární napětí 400 V 

Spojení a fázové natočení Dyn11-Dyn5 

Frekvence 50 Hz 

Třída izolace F/F 

Krytí IP00 
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Jiná konstrukce (např. okolní teplota a jiný vodivý materiál) je na požádání k dispozici. Rezervujeme si právo změnit bez oznámení technické údaje. 

Legenda ke sloupci Provedení: 
Advanced= Pokročilé 
Ecodesign= EHO konstrukce 
Basic= Základní 

Jmen. 

výkon 

Prove-

dení 

Po Pcc 

75oC 

Pcc 

120oC 

Vcc 

75oC 

Io Účinnost 
cosϕ1 

zátěž 100% 

cosϕ1 

zátěž 75% 

Pokles napětí 
cosϕ1 

zátěž 100% 

Cosϕ0,9 

zátěž 100% 

LpA LwA A B C P Q R S T Hmot-

nost 

Typ 

skříně 

 

Norma IEC 60076 

Instalace vnitřní 

Nadmořská výška <1000 m 

Typ chlazení AN 

Materiál vinutí Al /Al 

Venkovní teplota 40oC 

Oteplení 100/100 K 

Primární napětí do  36 kV 

Odbočky ± 2x2,5 % 

Sekundární napětí 400 V 

Spojení a fázové natočení Dyn11-Dyn5 

Frekvence 50 Hz 

Třída izolace F/F 

Krytí IP00 
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Vizitkou TESAR je více 
než 100 000 jednotek 
úspěšně provozovaných 
po celém světě 

TESAR je na globálním trhu se svojí 

konstrukcí, oddělením kvality a 

výzkumu a vývoje a kontinuálním 

zlepšováním svých výrobků již od roku 

1979. 

V roce 1983 první testoval chování při 

požáru, v 2004 byl mezi prvními, kdo získal 

kvalifikaci E2 C2 F1 (Zkouška vlivu na 

životní prostředí a klimatická a protipožární 

zkouška), a v roce 2013 se kvalifikoval pro 

podmínky E3 pro instalace transformátorů 

ve větrných elektrárnách. Stále ještě v 

2014, v předstihu před standardizací, 

prošel transformátor úspěšně zkouškou 

elektrického chování po požáru F1 a rok 

2014 byl ukončen získáním kvalifikace pro 

klimatické podmínky C3: provoz do -50oC. 
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 Výkonové suché transformátory s 
litou pryskyřicí až do 20 MVA – 36 kV 

Jednofázové transformátory 

 
6-ti pulsní, 12-ti pulsní a 24 
pulsní transformátory pro 
usměrňovače vhodné pro trakční 
a průmyslová použití. 
 
Invertní transformátory pro 
fotovoltaická použití.  
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Typ A B C Hmotnost 

Kryt může být dodán přímo namontovaný na transformátor nebo samostatně. 

Stupeň 

krytí 

Pevné částice – 

ochrana proti vniknutí 

pevných částic 

 Kapaliny – ochrana proti 

vniknutí  

Umístění 

IP21 12 mm svisle padajících kapek vody Vnitřní 

IP31 2,5 mm svisle padajících kapek vody Vnitřní 

IP23 12 mm přímo stříkající vodě až do 

60o od svislice 

Vnitřní/venkovní 

CELKOVÉ ROZMĚRY 

STUPEŇ KRYTÍ 

PŘÍSLUŠENTSVÍ NA VYŽÁDÁNÍ 

OBECNÉ  
CHARAKTERISTIKY 

Kabelové skříně vn/nn s, nebo bez, destiček pro 

kabelové průchodky/průchodky 

Mechanické blokování AREL 

Skříň pro pomocná propojení Kabelové podpěrky 

Ocelový plášť 

Barva RAL 7032 

Průchody pro kabely vn/nn 

shora nebo ze spodu 

Volně stojící nebo na podlahu 

namontovaný transformátor 

Kovové kryty 
 

Poskytují ochranu proti 
vniknutí pevných předmětů 
a kapalin a brání obsluze v 
přímém styku s částmi pod 
napětím. Jsou plně 
přizpůsobeny přání 
zákazníka a vyrobeny pro 
libovolné umístění. 
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Sensory PT100Ω pro 
zařízení sledování 
teploty TSX1 
Poskytují monitorování 
teploty v reálném čase. 
Jeden sensor PT100Ω je umístěn 
v každém vinutí nn. Další sensor 
může být umístěn i pro sledování 
teploty magnetického jádra. 
Výstupy ze sensorů jsou vyvedeny 
do skříně pomocných obvodů, 
která je umístěna na kovovém 
rámu transformátoru.  

Sensory PTC pro zařízení 
sledování teploty TSX3 
Dva sensory PTC jsou umístěny 
na každém vinutí nn a vysílají 
signál vždy, jestliže jsou 
dosaženy prahové hodnoty 
konkrétního alarmu a teploty.  
Výstupy ze sensorů jsou vyvedeny do 
skříně pomocných obvodů, která je 
umístěna na kovovém rámu 
transformátoru.  

 

Antivibrační 
podložky 
Antivibrační podložky 
představují chytré a 
kompaktní řešení, které 
snižuje vibrace a hladinu 
hluku transformátoru. 
Zabraňují vibracím 
transformátoru šířit se do 
okolního prostředí. 

Omezovače přepětí vn 
Představují hlavní ochranu proti 
atmosférickým a spínacím 
přepětím. 
Jde o vhodné a spolehlivé řešení, které 
prodlužuje životnost transformátoru. 
Jejich instalace je velmi doporučena 
zejména tam, kde se předpokládá 
vysoká četnost atmosférických blesků. 

Zařízení TSX6c pro 
ochranu větráku 
Jde o elektronickou jednotku 
pro ochranu a ovládání 
ventilačního systému. Obsahuje: 
• 2 digitální vstupy pro ventilační 

systém 
• 2 výstupní signály pro signalizaci 

špatné funkce ventilátoru 
• 6 napájecích vstupů vybavených 

magneticko-tepelným relé 
S TSX6c jsou větráky ventilátorů 
neustále monitorovány a chráněny. 

Zařízení TSX1 a TSX3 pro 
řízení teploty 
Jde o elektronickou jednotku 
pro řízení teploty 
transformátorů s litou pryskyřicí 
Obsahuje: 
• 4 analogové vstupní kanály pro 

monitorování teploty vinutí a 
magnetického jádra 

• 4 výstupní relé (větráky, alarm, 
vypnutí, obecná výstraha). 

Teplota je monitorována 
prostřednictvím PT100Ω (TSX1) 
nebo PTC (TSX3). Prahové hodnoty 
teploty TSX1 jsou plně 
nastavitelné. TSX1 je 
rovněž k dispozici se 

sériovým portem 
RS485 s RTU 
MODBUS 
protokolem 
(TSX1s). 

Ventilační mříže 
Nucený vzduchový systém větráků 
snižuje provozní teplotu 
transformátoru a dovoluje 
dočasné nebo stálé zvýšení jeho 
jmenovitého výkonu. Ventilační 
systém sestávající ze dvou 
ventilačních mříží, každá se třemi 
motory, může zvýšit jmenovitý 
výkon až o 140%. 
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1 Svorkovnicová skříň 
pomocných obvodů 

2 Senzory PT100 nebo 
PTC ve vinutí nn 

3 Připojení vn 

4 Přepínač odboček vn 

5 Rám magnetického 
jádra 

6 Připojení nn 

7 Zdvihací oka 

8 Vinutí vn 

9 Magnetické jádro 

10  Vinutí nn 

11  Podvozek s  
dvousměrnými 
kolečky 

 

Nízké provozní 
náklady 
Nízké ztráty v magnetickém jádře 
a ve vinutích snižují náklady na 
provoz. 
 

Rámy 
Pozinkované rámy zajišťují ty 
nejlepší vlastnosti ve znečistěném 
prostředí 
 

Vysoká 
spolehlivost 
Vyspělá technologie využitá při 
výrobě vinutí dává výrobku 
vysokou úroveň spolehlivosti. 
 

Maximální 
bezpečnost 
Pryskyřice a další izolační materiál 
použitý při návrhu a konstrukci 
transformátorů TESAR zaručují 
vysokou úroveň samozhášecích 
charakteristik a nízké emise 
jedovatých plynů.  
 

Žádná potřeba 
údržby 
Transformátory TESAR s litou 
pryskyřicí jsou navrženy tak, aby 
vydržely nejhorší klimatické 
podmínky a vlivy prostředí. 
Preventivní údržba obsahuje 
pouze jednoduchou pohledovou 
prohlídku. 



TESAR je hrdý na to, že je plně schválen laboratoří CESI, a že 

disponuje obdivuhodným portfoliem kusových, typových a 

zvláštních zkoušek, které splňují stávající normy IEC nebo jiné 

metody odsouhlasené se zákazníkem. Měřicí přístroje TESAR jsou 

vždy sledovány a plně kalibrovány. Kalibrační protokoly jsou na 

vyžádání k dispozici. TESAR je certifikován podle norem ISO 9001, 

ISO 14001 a OHSAS 18001.. O
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IEC 60076-11 
POŽADUJE, ABY BYLY 
TRANSFORMÁTORY 
CERTIFIKOVÁNY PRO 
TŘÍDY PROSTŘEDÍ, 
KLIMATU A POŽÁRU. 
 
TESAR, JAKO JEDEN Z 
PRVNÍCH NA CELÉM 
SVĚTĚ, ÚSPĚŠNĚ 
SPLNIL PODMÍNKY  
VŠECH TĚCHTO TŘÍD 
JIŽ V ROCE 2014. 
 
E2-C2-F1 
 

Transformátor je 
vystaven významné 
kondenzaci vody a 
velkému znečištění 
nebo oběma 

Transformátor je 
vhodný pro instalaci 
v těch nejhorších 
podmínkách 
prostředí , horších 
než ve třídě E2 

Skladování, 
doprava a provoz 
transformátoru je 
možné do -25oC. 

TESAR vyzkoušel 
transformátor více 
než na C2, a to při 
 -50oC, tj. pro 
extrémní klima. 

Protože je transformátor použit v prostředí s 
nebezpečím požáru, je povinné nabídnout 
snížené riziko vznícení a hořlavosti. Případné 
vznícení transformátoru musí být uhašeno 
transformátorem samým. 

Suché transformátory TESAR …  
ve všech klimatických podmínkách 

Vliv prostředí 

Klimatické vlivy 

Vliv požáru 

Třída prostředí E 

Třída klimatu C 

Třída chování při požáru F 
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VÝSLEDEK ANALÝZY A 
ZKOUŠENÍ CHOVÁNÍ  
TRANSFORMÁTORU PO 
ZKOUŠCE F1 (OHNĚM) BYL 
KLADNÝ :  
PO POŽÁRNÍ UDÁLOSTI JE 
TRANSFORMÁTOR TESAR VE 
STAVU, VE KTERÉM MŮŽE 
BÝT BEZ PROBLÉMŮ 
PROVOZOVÁN. 

BĚHEM 2014 
VYVINUL TESAR 
TRANSFORMÁTOR, 
KTERÝ JE SCHOPEN 
ÚSPĚŠNĚ PROJÍT 
KLIMATICKOU 
ZKOUŠKOU S 
MINIMÁLNÍ 
TEPLOTOU -50oC. 
TATO TŘÍDA BYLA 
NAZVÁNA C3. 

Hladina emise elektromagnetického 
pole elektrického zařízení musí být 
udržována pod kontrolou z hlediska 
meze, která je stanovena zákonem, a 
především z hlediska ochrany lidí 
pracujících nebo žijících v jeho 
blízkosti. Transformátory TESAR 
nejenže splňují mez 10µT podle 
nařízení PDCM z 8/7/2003, ale 
intenzita jejich magnetického pole 
může být dále snížena instalací 
kovového pouzdra. 

Analýza elektromagnetického pole 

Měření EMC  - 3µT – 2500 kVA 

X (m) 

Y
 (

m
) 

šum pozadí 0,1 µT 
3 µT – H=1m – TR 

skříň 

šum pozadí 0,1 µT 

3 µT – H=1m – TR+pouzdro 

transformátor 
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