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DESCRIEREA MODELULUI MIJLOACELOR DE MASURARE PENTRU "REGISTRUL DE
STAT AI, MIJLOACEI-OR DE MASURARE PERMISE SPRE UTILIZARE iN
REPUBLICA MOLDOVA"
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TRANSFORMATOR PBNTRU
MASURARE DE CURENT
tip CA-420

Inclus in Registrul de Stat al mijloacelor de m[surare permise spre
utilizare in Republica Moldova

Nr. de inregistrare

ZAU/"Za/(

Fabricat conform - documentatiei produc6torului.

DESTINATIE $I DOMENIU DE APLICARE: Transformatoarele pentru mdsurare de curent
tip CA-420 (in continuare - transformatoare) sint destinate transformdrii puterii curentului electric
altemativ $i transmiterea informaliei misruate la mijloace de mdsurare, dispozitive de proteclie Ei
semnalizare.

Domeniu de utilizare

-

Diferite domenii de interes public.

de func!ionare a translormatorului este bazat pe fenomenul inductiei mutuale'
unde curentul de ieqire a infdqurdrilor secundare este practic propo4ional curentului primar qi deplasat pe

DESCRIERE: Principiul

fazd pe un unghi, apropiat de zero. Transformatoarele de curent sint convertoare electromagnetice
monofazate. Miezul gi infhqurdrile secundare sunt amplasate in partea interioard de sus a carcasei
transformatorului din aliaj de aluminiu, care este montat pe izolator din porfelan durabil sau din compozit.
Izolarea de inalt6 tensiune a transformatorului este asiguratd prin intermediul umplerii cu ulei a volumului
interior.
infEEurarea primard constd din una sau mai multe bobine din cupru in capul transformatorului.
inftqurdrite secundare sunt aplasate pe miezuri toroidale, a$ezate pe baz6 cilindric6. Transformatorul are
qase infdqurdri secundare - de mdsurare gi/sau de securitate. Iegirile infd;uririlor secundare sint trecute prin
tubul de sprijin qi conectate la bomele cutiei de conexiuni amplasat pe rama bazei transformatorului. Cutia
este sigilatd pentru evitatea accesului nesanctionat.

Figura 1. Vederea generala

a transformatoarelor pentru mdsurare de curent

CARACTERISTICILE TEHNICE

$I

tip CA-420

METROLOGICE DE BAZA ale transformatoarelor sint

prezentate mai jos.

Puterea nominalI a curentului primar:

420kv.
de la I pdnd la 5000 A.

Puterea nominald a curentului secundar:

lA.

Cantitatea infbEurdrilor secundare

6.

Tensiunea maximd de lucru:

:

50 Hz.

Frecvenfa nominald:
Clasa de precizie:

infbsurdrile pentru mdsur6ri:
infdqurdrile pentru securitate:
Puterea nominali la cos

0,5;0,5S;
l0P.

g-0,8:

inftsurdrile pentru mdsurdri

:

infbqurSrile pentru securitate:

Coeficientul nominal de securitate al
infbEurdrii secundare pentru mdsurdri:
Coeficientul nominal de precizie
a inftgur[rii secundare pentru securitate:
Intervalul temperaturilor de lucru:
Dimensiunile de gabarit, nu mai mult de:
Masa, nu mai mult de:
Durata de funclionare, nu mai micd de:

VA;
de la 3 ptu6 la 100 VA.
de la 3 pdnd la 100

de la 5 pin6 la 10.
de la 5

pinl la 40.

oC.
de la minus 60 pind la 55

600 mm x 600 mm
920 kg.

x

4355 mm.

30 ani.

lpnOnAru

DE MODEL se aplicd pe foaia de titlu a pagapornrlui nalional prin metoda
tipograficd qi pe pldcuta de identificare a mijlocului de mdsurare (figura 2).

MARCAJUL
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Figura 2. Locul de aplicare a marcajului aprobdrii de
model.

COMPLETARE: Setul de livrare conform documentafiei producdtorului.

VERIFICAREA METROLOGTCA

a

transformatoarelor

GOST 8.217-2003.

se efectueazd in

confbrmitate

cu

in cazul rezultatelor pozitive ale verificdrii metrologice:
- se aplica marcajul metrologic de verificare (marcare la rece (sau la
cald) cu ajutorul tipei
contratipii (figura 3);
- se elibereaza buletin de verificare metrologicd conform RGM L 12:201 g.

Figura 3. Locul de aplicare

a

Ei

marcajului metrologic de verificare.

in cazul rezultatelor negative ale verificdrii metrologice se elibereaz6
buletin de inutilizabilitate
conform RGML l2:2018.

D'.UMENTE N'RMATIVE: sM sR EN 61869-l:20r4, sM sR EN
GOS'f 8.21
7-2003.

61869-2:2014,

Pagina 3 din 4

CONCLUZIE: Transformatbarele penfu masurarc de curent

np

CA-420 corespund cerinlelor

SM SR EN 61869-l:2014, SM SR EN 61869-2:2014.

PRODUCATOR: Electrotecnica Arteche Hermanos S.L., Regatul Spaniei.

SOLICITANTUL: S.C,,FIABSEV GRUP" S.R.L., mun. Chiginau.

$ef adjunct Direcfie Metrologie Legali

e>,

Bejenant

Executor

Ghennadii Berghii

Solicitant

Severin Ecaterina
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