
NS
Transformadors d’ultra-aïllament

NS: Conceptes senzills, resultats eficaços

Els transformadors d’ultra-aïllament de la sèrie NS de Salicru pro-
porcionen un grau d’aïllament galvànic alt gràcies a la incorporació de 
tres pantalles com a separació dels bobinats.

L’origen dels sorolls elèctrics a les línies elèctriques pot ser molt 
divers: maquinària, equips industrials, interrupció de càrregues, 
tempestes i descàrregues atmosfèriques, connexió de terra nul·la o 
deficient, transitoris de commutació, proximitat de motors elèctrics... 
i poden causar problemes greus als equips elèctrics i electrònics i 
provocar pèrdues per les pròpies avaries produïdes així com per la 
interrupció intempestiva de l’activitat.

Els models de la sèrie NS són la millor solució contra aquest tipus 
de pertorbacions, ja que ofereixen un rang de solucions ampli, des 
de 300 VA fins a 9.000 VA, sempre en connexió d’entrada i sortida 
monofàsiques.

Aquesta protecció és tant davant de sorolls en mode comú (pel propi 
disseny del transformador) com davant de sorolls en mode normal 
(per la incorporació de la triple pantalla electroestàtica), que facilita 
un filtrat excel·lent dels sorolls en alta freqüència.

Prestacions
 ∙ Sortida exempta de sorolls elèctrics.
 ∙ Blindatge amb triple pantalla.
 ∙ Baixa capacitat d’acoblament.
 ∙ Aïllament elevat (1000 MΩ).
 ∙ Alt rendiment.
 ∙ Silenciós.
 ∙ Transformador tipus sec.
 ∙ Envolupant IP-20.
 ∙ Refrigeració ANAN.
 ∙ Bobines protegides de cops i brutícia.
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Característiques tècniques

MODEL NS
ENTRADA Tensió monofàsica 230

Marge de freqüència 47 ÷ 53 Hz

SORTIDA Tensió nominal monofàsica 230 V

Camp magnètic <100 mG

Caiguda de tensió (100% càrrega) <5%(1)

Rendiment >93%

Tensió de curtcircuit >6%

Soroll electromagnètic a 50 cm 0,1 Gauss

Atenuació en mode comú 140 dB

FABRICACIÓ Aïllants Classe 155 (F)

Bobinats Classe 180 (H)

Impregnació Sense impregnació

Ventilació ANAN

GENERALS Temperatura de treball -25 ÷ +40ºC (Classe climàtic C2)

Temperatura d’emmagatzematge -25ºC ÷ +75ºC

Humitat relativa Fins a 93%, sense condensar (Classe ambiental EO, ambient normal)

Altitud màxima de treball 2000 m.s.n.m.

Presentació Caixa

Rigidesa dielèctrica 3600Vac / 1 min

Rigidesa dielèctrica (Entrada - Sortida) 3600 Vac / 1 min

Grau de protecció IP20

Pèrdues calorífiques (100% càrrega) <6%

Pèrdues calorífiques buit <2,5%

Aïllament >2000 MΩhm

Aïllament en DC 1000 MΩ

Sobretensió admissible en permanència 110% de la nominal

Apantallament Triple

NORMATIVA Seguretat EN-61558

Gestió de Qualitat i Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Segons model

Prestacions
 ∙ Sortida exempta de sorolls elèctrics.
 ∙ Blindatge amb triple pantalla.
 ∙ Baixa capacitat d’acoblament.
 ∙ Aïllament elevat (1000 MΩ).
 ∙ Alt rendiment.
 ∙ Silenciós.
 ∙ Transformador tipus sec.
 ∙ Envolupant IP-20.
 ∙ Refrigeració ANAN.
 ∙ Bobines protegides de cops i brutícia.
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Gamma

MODEL CODI POTÈNCIA  
(VA)

DIMENSIONS  
(F × AM × AL mm)

PES  
(Kg)

NS-3 649AY000780 300 190 × 155 × 155 9

NS-6 649BY000780 600 210 × 155 × 155 11

NS-10 649CY000780 1000 235 × 205 × 155 15

NS-20 649EG000780 2000 290 × 205 × 195 26

NS-30 649EY000780 3000 325 × 205 × 195 33

NS-45 649FW000780 4500 365 × 205 × 195 41

NS-60 649GU000780 6000 385 × 205 × 195 45

NS-90 649IA000780 9000 465 × 305 × 285 100


