
NS
Transformadores de ultraisolamento

NS: Conceitos simples, resultados eficazes

Os transformadores de ultraisolamento da série NS da Salicru pro-
porcionam um elevado grau de isolamento galvânico, graças à inte-
gração de três blindagens como separação dos bobinados.

A origem dos ruídos elétricos nas linhas elétricas pode ser muito di-
verso: maquinaria, equipamentos industriais, interrupção de cargas, 
tempestades e descargas atmosféricas, ligação de terra deficiente ou 
nula, transitórios de comutação, proximidade de motores elétricos, 
etc., e podem causar problemas graves nos equipamentos elétricos e 
eletrónicos, provocando perdas pelas próprias avarias ocorridas, bem 
como pela interrupção inesperada da atividade.

Os modelos da série NS são a melhor solução contra estas pertur-
bações, oferecendo uma ampla seleção de opções, de 300 VA a 9000 
VA, sempre em conexão de entrada e saída monofásicas.

Esta proteção funciona tanto para os ruídos em modo comum, pela 
própria conceção do transformador, como para os ruídos no modo 
normal, com a integração da blindagem eletroestática tripla, que pro-
porciona uma filtração excelente dos ruídos em elevada frequência.

Prestações
 ∙ Saída isenta de ruídos.
 ∙ Blindagem com painel triplo.
 ∙ Baixa capacidade de acoplamento.
 ∙ Isolamento elevado (1000 MΩ).
 ∙ Elevado rendimento.
 ∙ Silencioso.
 ∙ Transformador tipo seco.
 ∙ Invólucro IP-20.
 ∙ Refrigeração ANAN.
 ∙ Bobinas protegidas contra impactos e sujidade.
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Especificações técnicas

MODELO NS
ENTRADA Tensão monofásica 230

Intervalo de frequência 47 ÷ 53 Hz

SAÍDA Tensão nominal monofásica 230 V

Campo magnético <100 mG

Queda de tensão (100 % carga) <5%(1)

Rendimento >93%

Tensão de curto-circuito >6%

Ruído eletromagnético a 50 cm 0,1 Gauss

Atenuação em modo comum 140 dB

FABRICO Isolantes Classe 155 (F)

Enrolamentos Classe 180 (H)

Impregnação Não envernizado

Ventilação ANAN

GERAIS Temperatura de funcionamento -25 ÷ +40ºC (Classe climática C2)

Temperatura de armazenagem -25ºC ÷ +75ºC

Humidade relativa Até 93 % sem condensação (EO classe ambiental, ambiente normal)

Altitude máxima de funcionamento 2000 m.s.n.m.

Apresentação Caixa

Rigidez dielétrica 3600Vac / 1 min

Rigidez dielétrica (Entrada - Saída) 3600 Vac / 1 min

Grau de proteção IP20

Perdas caloríficas (100 % carga) <6%

Perdas caloríficas vazio <2,5%

Isolamento >2000 MΩhm

Isolamento em DC 1000 MΩ

Sobretensão admissível em permanên-
cia 110 % da nominal

Blindagem Tripla

LEGISLAÇÃO Segurança EN-61558

Gestão de Qualidade e Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Dependendo dp modelo
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Gama

MODELO CÓDIGO POTÊNCIA  
(VA)

DIMENSÕES  
(P × L × A mm)

PESO  
(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


