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Viziune, misiune, valori

VIZIUNE
► Scando Trading va rămâne prima opţiune a clienţilor noştri, ca furnizor de echipamente pentru staţii electrice şi de componente pentru transformatoare de putere.
► Scando Trading va fi consultantul de încredere în proiectare şi asistenţa tehnică
pentru modernizarea transformatoarelor de putere pe piaţa românească.
MISIUNE
Pentru a atinge viziunea, am trasat direcţiile de acţiune:
► furnizăm materiale şi echipamente inovatoare pentru creşterea performanţei şi
siguranţei sistemului energetic;
► păstrăm în portofoliu furnizorii care au demonstrat seriozitate în derularea
comenzilor şi calitatea produselor livrate;
► încheiem noi parteneriate cu producători de echipamente energetice performante;
► instruim continuu inginerii noştri prin training la sediul fiecărui furnizor, pentru a
asigura clienţilor noştri consultanţa corespunzătoare privind produsele comercializate;
► sporim satisfacţia clienţilor noştri acordându-le cele mai bune condiţii contractuale;
► însoţim produsele noastra de următoarele pachete de servicii:
* consultanţă în alegerea produselor corespunzătoare nevoilor clienţilor;
* consultanţă şi proiectare;
* montaj şi punere în funcţiune a echipamentelor;
* servicii de mentenanţă a echipamentelor în garanţie şi post-garanţie;
► promovăm imaginea companiei noastre şi a produselor comercializate la toate
expoziţiile naţionale şi târgurile internaţionale pe domeniul nostru de activitate.
VALORI
Valorile noastre sunt date de principiile, convingerile şi credinţele noastre comune:
Integritate ► oferim soluţia corespunzătoare nevoilor clientului nostru, la un preţ
corect. Respectăm termenele contractuale. Acţionăm conform principiilor etice şi ne
supunem legilor ţării noastre.
Implicare ► tratăm cu seriozitate tot ceea ce întreprindem şi ne asumăm rezultatele
acţiunilor noastre. Înţelegem că imaginea pozitivă a companiei noastre este
responsabilitatea fiecăruia dintre noi.
Competenţă ► suntem experţi în domeniul nostru şi investim continuu în dezvoltarea
profesională şi personală a angajaţilor noştri, astfel încât să dovedim un înalt nivel de
profesionalism.
Eficacitate ► solicitările clienţilor sunt prioritatea noastră. Acţionăm prompt şi obţinem
rezultatele dorite, pentru a câştiga respectul şi încrederea clienţilor noştri.
Calitatea relaţiilor ► credem în parteneriate de durată. Ne interesează viitorul energiei
româneşti şi succesul partenerilor noştri. Satisfacţia partenerilor noştri ne motivează!

Scando Trading Bucureşti, fondată în anul 1991 de către
inginerul Marin Stancu, este lider naţional în furnizarea de
materiale, componente şi echipamente pentru transformatoare
de putere, instalaţii de tratare online şi offline a uleiului de transformator, instalaţii de regenerare a uleiului de transformator şi
alte echipamente pentru industria energetică românească.

Despre noi

ISTORICUL COMPANIEI

În acord cu nevoia acută de pe piaţa românească de servicii complete de proiectare
pentru transformatoarele de putere, în anul 2016, asociaţii companiei Scando Trading
au hotărât suplimentarea obiectului de activitate și au înființat o divizie de proiectare
transformatoare de putere. Am reuşit astfel asocierea cercetării, proiectării,
aprovizionării şi distribuţiei, într-un pachet complet la dispoziţia producătorilor români
de transformatoare de putere şi a atelierelor de reparat transformatoare de putere.
Din anul 2006, compania a contractat şi a livrat pe piaţa românească primele transformatoare de 25 MVA şi 63 MVA montate în staţiile Bucureşti Nord, Pipera, Drumul
Morarilor, Arcuda şi Joiţa, urmând ca doi ani mai târziu, inginerii celor două companii
bucureştene să pună în funcţiune transformatoare de 250 şi 400 MVA în staţia Lacu
Sărat.
Pe parcursul celor 25 de ani de activitate, compania a strâns în portofoliu numele
tuturor fabricilor româneşti producătoare de transformatoare, ale companiilor de
producere, transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi ale atelierelor de
reparaţii pentru transformatoare de putere.
LINII DE BUSINESS
► Susţinerea producţiei interne de transformatoare de putere, prin promovarea celor
mai noi materiale, componente şi accesorii, precum şi a echipamentelor pentru
laboratoarele de testare.
► Modernizarea staţiilor electrice prin furnizarea de aparataj electric de ultimă
generaţie (bobine stingere arc fără piese în mişcare, transformatoare de măsură
combinate, transformatoare de distribuţie în răşină).
► Consultanţă şi servicii complete de proiectare şi suport tehnic de specialitate în
domeniul reparaţiei şi a modernizării transformatoarelor din România.
CE NE DIFERENŢIAZĂ : 25 de ani de experienţă şi activitate pe piaţa energiei
electrice româneşti şi de parteneriate durabile cu furnizori recunoscuţi pe plan
internaţional.
Scando Trading reprezintă pentru clienţii săi mai mult decât un intermediar sau
distribuitor.
Avem experienţa proiectării şi fabricaţiei transformatoarelor de putere.
Oferim consultanţă tehnică de specialitate.
Dezvoltăm continuu competenţele specialiştilor noştri prin activităţi de instruire direct
la sediul producătorilor, pentru a oferi un service eficient pentru echipamentele
comercializate.
Acţionăm cu promptitudine la solicitarea clienţilor noştri prin constatări la faţa locului.
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Parteneri

ABB Components - Suedia
Producător de comutatoare de reglaj sub sarcină şi
tre-ceri izolante de până la 800 kV (pag. 6)

Hyundai Heavy Industries - Bulgaria
Producător de transformatoare de putere şi comutatoare
de reglaj sub sarcină şi fără sarcină (pag. 7)

Luvata - Suedia
Producător de baterii de răcire şi pompe de circulaţie a
uleiului de transformator (pag. 8)

Baysan Radyatör - Turcia
Producător de radiatoare pentru toate tipurile de transformatoare (pag. 9)

Ares Transformers - Turcia
Producător de ventilatoare cu debit axial pentru răcirea
transformatoarelor de putere (pag. 9)

Qualitrol Company - SUA
Producător de aparate de monitorizare şi protecţie a
transformatoarelor de putere (pag. 10)
Musthane - Franța
Producător de membrane tip sac pentru conservator şi
rezervoare gonflabile pentru operaţiuni de tratare a uleiului de transformator (pag. 10)
Elektromotoren und Gerätebau - Germania
Producător de relee de gaz tip Buchholz pentru transformatoarele de putere (pag. 11)

Meter Test Equipment - Elveția
Producător de instalaţii pentru monitorizarea parametrilor uleiului de transformator (pag. 11)

SGB - Germania
Producător de transformatoare uscate (pag. 17)
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Micavac - Elveția
Producător de autoclave pentru uscarea transformatoarelor (pag. 18)

Parteneri

Highvolt Prüftechnik - Elveția
Producător de sisteme de testare şi măsură transformatoare şi cabluri electrice (pag. 18)

Pfiffner Instrument Transformer - Elveția
Producător de transformatoare de măsura de înaltă,
medie şi joasă tensiune (pag. 19)

Swedish Neutral - Suedia
Producător de bobine de stingere în ulei şi uscate

Micafluid - Elveția
Producător de instalaţii pentru tratarea şi regenerarea
uleiului de transformator (pag. 21)

ETI Elettroindustria - Italia
Producător de robinete cu clapet şi alte accesorii pentru
transformatoare (pag. 21)

Stenflex Rudolf Stender - Germania
Producător de compensatoare de oţel folosite pe
circuitele de răcire (pag. 21)

Weidmann Electrical Technology - Elveția
Producător de kituri şi piese izolante pentru bobinajele
transformatoarelor de putere (pag. 22)
Enpay Transformer Components - Turcia
Producător de kituri şi piese izolante pentru bobinajele
transformatoarelor de putere şi de miezuri gata tăiate
(pag. 22)
Dehonit - Germania
Producător de semifabricate şi componente izolante din
lemn stratificat-densificat (pag. 22)
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Comutatoare şi treceri izolante

ABB Components Suedia este lider mondial pe piaţa trecerilor izolante şi a comutatoarelor de ploturi pentru transformatoare de putere, continuând o tradiţie de peste un
secol.
Calitatea produselor ABB Components este dovedită de numărul extrem de mic de
defecte înregistrate. Sute de mii de treceri şi circa 60 de mii de comutatoare au fost
fabricate de la înfiinţarea fabricii în 1908.
ABB produce treceri izolante într-o gamă largă de tensiuni, 36 – 1200 de kV si curenţi
de până la 25 de kA. Trecerile izolante ABB sunt răspândite în întreaga lume,
rezistând cu succes celor mai grele condiţii de lucru. Există cazuri în care durata lor
de funcţionare depăşeşte 40 de ani.
Trecerile izolante sunt de tip condensator şi respectă standardele CEI (60137) şi ANSI
(IEEE C57.19.00 şi IEEE C57.19.01).
Izolaţia internă a trecerilor este pe
bază de hârtie impregnată cu ulei
(OIP) sau hârtie impregnată cu răşină
(RIP). Toate trecerile permit o instalare uşoară. Trecerile de tip OIP sunt
caracterizate de un sistem de sigilare
fiabil iar cele de tip RIP cu anvelopă
siliconică prezintă o rezistenţă mecanică ridicată. Tehnologia RIP a
suedezilor garantează lipsa descărcărilor parţiale şi reducerea greutăţii.
În plus, elimină riscul unui incendiu
datorită construcţiei fără ulei.
Gama de comutatoare de reglaj sub sarcină comercializată în România respectă
standardul CEI (60214-1) şi cuprinde tipurile clasice montate în cuvă cât şi pe cele de
tip UZ care pot fi poziţionate pe peretele cuvei.
Cele mai noi tipuri de comutatoare ABB utilizează
tehnologia de stingere în vid a arcului electric fapt
care duce la creşterea atât a duratei de viaţă, cât şi
a intervalelor de mentenanţă.
Comutatoarele suedezilor se remarcă prin simplitatea construcţiei şi montajul facil. Numărul mai mic
de componente determină o fiabilitate ridicată,
precum şi o reducere a preţului şi a greutăţii.
Comutatoarele sunt echipate cu mecanisme de
acţionare tip BUE sau BUL2, care pot fi configurate
pentru a respecta orice cerinţă a beneficiarului.
Prin raportul calitate/preţ foarte bun, componentele
sunt o ofertă atractivă pe piaţa românească.
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Comutatoarele de reglaj sub sarcină
sunt de tip RS (cu întrerupător în ulei)
sau RSV (cu întrerupător în vid).
Cele mai utilizate tipuri sunt din seriile:
► RS 9 şi RS 9.3 pentru curenţi între
200 - 1600 A şi tensiuni în intervalul
41,5 - 300 kV;
► RSV 9.3 pentru curenţi între 400 A 1500 A şi tensiuni în intervalul 72,5 300 kV.
Mecanismele de acţionare recomandate pentru aceste comutatoare sunt
MDU tip MZ-4.4, cu acţionare
automată.

Comutatoare şi treceri izolante

În 1997, Hyundai Heavy Industries Coreea a preluat compania de stat Elprom Trafo
Bulgaria, cunoscută în România ca producătorul comutatoarelor de tip Kolarov.
Astfel, în anul 2001 a apărut Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria (HHIB) care s-a
consacrat ca principal furnizor pe piaţa internaţională, continuând o experienţă de
peste 60 de ani în domeniul comutatoarelor de ploturi.
Comutatoarele de ploturi au trecut toate testele de tip în laboratoare precum KEMA Olanda, CESI Italia şi ZKU Cehia. Toate
echipamentele respectă standardele CEI(60214-1).
Componentele se regăsesc pe o gamă largă de transformatoare,
inclusiv în România.

Comutatoarele de reglaj fără sarcina
sunt de tip PBV şi au atât acţionare
automată tip MZ-4.4, cât şi manuală tip
ZR-03.
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Echipamente de răcire

Luvata Suedia este un nume recunoscut în domeniul sistemelor de răcire, baterii de răcire şi pompe
centrifugale, cu o experienţă de peste 65 ani.
Seriile BETA şi CETA fabricate de către suedezi
sunt cele mai bune soluţii pentru sistemele de
răcire de tip OFAF şi ODAF pentru transformatoarele de putere.
Ambele tipuri de baterii sunt livrate ca unităţi
complet asamblate. Inginerii proiectanţi de transformatoare de putere au la dispoziţie o aplicaţie de
selectare a bateriilor în funcţie de capacitatea lor
de răcire şi temperatura uleiului. În general, o
baterie de tipul CETA are capacitate de răcire mai
mare decât una de tip BETA.
Fiecare baterie este alcătuită dintr-o reţea de tuburi cu aripioare şi nervuri capabile să
realizeze schimbul de căldură ulei-aer. Circulaţia forţată a aerului este realizată cu
unul până la patru ventilatoare montate pe baterie, separate prin pereţi. Această
solutie constructivă permite o mai bună reglare a puterii disipate, prin posibilitatea
opririi fiecărui ventilator independent, în funcţie de nevoile de răcire.
Bateriile sunt proiectate ca să suporte vibraţii, şocuri, solicitări seismice şi variaţii de
temperatură.
Bateriile de răcire, oferite de Luvata oferă
următoarele beneficii:
► nivel de zgomot redus prin folosirea de ventilatoare cu aripa de tip bufniţă
► consum redus de energie
► instalare orizontală sau verticală

Pompele tip VMOA pentru circulaţia uleiului prin
bateriile de răcire au un design robust, sunt fiabile
şi nu necesită mentenanţă.
Fiecare pompă are un motor integrat şi este extrem
de eficientă, răcirea şi ungerea făcându-se cu uleiul
din transformator. Nivelul de zgomot este de
asemenea foarte scăzut.
În funcţie de nevoile clientului, pompa tip VMOA
este disponibilă în două dimensiuni diferite şi cu
debite variabile.
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Echipamente de răcire

Baysan Radyatör Turcia este producător de radiatoare şi cuve cu pereţi ondulaţi, cuve
cu pereţi plaţi, conservatoare, având o tradiţie de peste 40 de ani.
Radiatoarele sunt utilizate pentru răcirea transformatoarelor de putere cu circulaţie
naturală a uleiului şi respectă standardele ISO sau DIN. Sunt fabricate din panouri de
oţel laminat la rece, care permit maximizarea suprafeţei de transfer a căldurii.
Radiatoarele sunt clasificate în cinci categorii:
► Standard, cu panouri egale şi colectoare drepte;
► Swan Neck, cu colector inferior drept şi colector superior în formă de gât de lebădă;
► Gradat, cu panouri de lungimi diferite, utilizate atunci când trebuie respectat un
gabarit de transport pe calea ferată;
► Tangenţial, în care panourile sunt perpendiculare pe peretele cuvei transformatorului;
► Offset, o variantă de radiator Standard sau Swan Neck, în care colectoarele sunt
decalate faţă de centrul panourilor.

Ares Transformers Turcia produce ventilatoare de tip axial, cu pale reglabile, necesare
răcirii schimbătoarelor de căldură ulei-aer ale transformatoarelor de putere.
Ventilatoarele axiale permit reglarea unghiului palelor şi lucrează în regim de presiune
mică sau medie, în condiţii de praf sau umezeală, la temperaturi cuprinse între -20°C
şi +200°C.
Aceste ventilatoare întrunesc următoarele caracteristici:
► volume dislocate de până la 300.000 m3/h;
► presiuni de până la 1400 Pa;
► eficienţă de până la 77%;
► nivel redus de zgomot;
► 2, 3, 4 sau 6 pale;
► 4 viteze de rotaţie.
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Monitorizare, protecţie şi control

Qualitrol Company SUA este lider în producţia echipamentelor de
monitorizare şi protecţie necesare pentru staţii electrice şi transformatoare de putere. Înfiinţată în 1945, cu sedii în America şi Europa,
Qualitrol produce mii de echipamente diferite, personalizate să satisfacă cerinţele clientului.
Cele mai cunoscute echipamente sunt următoarele:
► Aparatele de monitorizare din seria 509 şi 111, care permit monitorizarea duratei de viaţă precum şi creşterea încărcării transformatoarelor de putere. Oferă toate datele necesare diagnosticării şi mentenanţei preventive, protejând utilizatorul de defecte costisitoare;
► Indicatoare de temperatură, nivel şi circulaţie ulei pentru
suprave-gherea parametrilor transformatorului;
► Supape de suprapresiune pentru protecţia cuvei transformatoarelor de putere;
► Filtre auto-regenerante montate pe conservatoare.

Musthane Franţa deţine o experienţă de peste 100 de ani în domeniile militar, civil şi
industrial, oferind soluţii de structuri flexibile din ţesături rezistente pentru aplicaţii de
urgenţă sau situaţii care necesită o mobilitate ridicată.
Pentru industria energetică românească importăm următoarele categorii de produse:
► Muststore, membrane mobile, pliabile şi realizate dintr-o ţesătură rezistentă
acoperită cu elastomer sau plastomer, oferă soluţii economice şi rapide pentru transportul lichidelor cum ar fi apă, combustibil, lichide industriale, etc;
► Muststop, un tip special de baloane de cauciuc menite să etanşeze ţevi sau
conducte;
► Mustbalance, membrane care compensează diferenţele de volum sau variaţia
presiunii între două medii.
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Releul de monitorizare pentru comutatorul de ploturi, cunoscut
şi sub numele de releu de protecţie pentru comutator, este un
dispozitiv pentru comutatoarele de ploturi în ulei, cu conservator.
Releul răspunde la apariţia unui flux de ulei dinspre comutator
spre conservator şi poate transmite un semnal care să deconecteze comutatorul şi transformatorul de la reţeaua de energie.
Releele Buchholz sunt disponibile într-o gamă largă (circa 1500
de variante) care respectă toate normele şi standardele internaţionale (de exemplu: EN 50216) pentru a îndeplini cerinţele
speciale ale clienţilor.

Monitorizare, protecţie şi control

Elektromotoren und Gerätebau Barleben Germania fabrică de
peste 65 de ani relee Buchholz, dispozitive importante pentru
monitorizarea şi protecţia transformatoarelor în ulei dar şi pentru
monitorizarea separată a trecerilor izolante.
Releul Buchholz este montat pe racordul de aerisire al aparatului de protejat şi răspunde la anumite defecte precum gazul
degajat, pierderea lichidului izolant sau fluctuaţiile excesive ale
acestuia.

Meter Test Equipment Elveţia are o experienţă de peste 55 de ani în domeniul instrumentelor de măsură electrice. Produce dispozitive de măsurare şi monitorizare on-line
a celor mai importante gaze de defect ce pot apărea în transformatoarele de putere,
precum hidrogenul (H2) şi monoxidul de carbon (CO). Aparatele permit înregistrarea
conţinutului de gaze şi setarea nivelelor de alarmă pentru fiecare gaz în parte, oferind
ieşiri de interfaţă (4 – 20 mA) pentru fiecare gaz.
Dispozitivele se regăsesc în următoarele
variante:
► Hydrocal 1001 – pentru monitorizare H2 şi
CO
► Hydrocal 1003 – pentru monitorizare H2,
CO şi a conţinutului de apă din ulei
► Hydrocal 1005 – pentru monitorizare H2,
CO, a conţinutului de apă din ulei, dar şi acetilenei şi etilenei.
Dispozitivele Hydrocal reprezintă o soluţie
simplă şi uşor de montat şi nu necesită
pre-levarea de ulei din transformator. Monitorizarea aparatului se poate realiza prin
modem GSM integrat sau interfaţă Ethernet.
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Investiţii în producţia de trafo putere

INVESTIŢII STRATEGICE
Anul 2005 a marcat o nouă etapă în
dezvoltarea companiei Scando Trading
Bucureşti. Acţionarii au luat hotărârea
integrării în aval a atelierului de reparat
transformatoare Retrasib Sibiu pentru
transformarea acestuia într-o fabrică
modernă, capabilă să producă transformatoare de putere.
Scando Trading s-a implicat activ în
modernizarea şi retehnologizarea
fostului atelier de reparaţii transformatoare.
Dintre contribuţiile majore enumerăm:
► modernizarea laboratorului de înaltă tensiune (LIT), cu sprijinul companiilor
Pfiffner lnstruments Transformers şi Highvolt. Acest lucru a permis fabricii să execute
toate probele de rutină şi probele de tip pentru transformatoarele noi pentru ca astfel
să poată demara producţia de transformatoare de putere.
► dotarea atelierului de montaj cu o masă de împachetare miezuri cu 3 şi 5 coloane,
ceea ce a permis începerea fabricaţiei la Sibiu a unităţilor de mare putere la nivelul de
tensiune de 400 kV.
► modernizarea autoclavei de 440 mc pentru uscarea părţilor active ale transformatoarelor de putere, cu sprijinul firmei elveţiene Micavac (desprinsă din fosta firmă
Micafil Elveţia). Astăzi, fabrica dispune de o instalaţie modernă, care funcţionează cu
kerosen. Prin această modernizare s-a reuşit reducerea ciclului de uscare a părţii
active a transformatoarelor de putere, de la cca. 20 - 27 zile la 3 - 6 zile, precum şi o
economie substanţială a consumului de energie.
► modernizarea atelierului de bobinaj cu mașini de bobinaj orizontale și vericale
produse de firma LAE Italia.
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Unităţi noi şi modernizări trafo putere

REFERINŢE TRANSFORMATOARE DE PUTERE NOI
Începând cu anul 2006, Scando Trading a semnat primele contracte privind livrarea
noilor transformatoare de putere, marca Retrasib, pentru beneficiari români: Electrica
Muntenia Sud, ulterior ENEL, Electrica Transilvania Nord, Electrica Transilvania Sud,
dar şi străini: AREVA Energietechnik Germania şi HOLCIM Azerbaijan.
Scando Trading a livrat până la momentul actual, în nume propriu sau în colaborare cu
Retrasib, peste 30 de transformatoare de putere de 63 MVA, 40 MVA, 25 MVA şi 16
MVA, la nivelul de tensiune de 110 kV.
Prin acţiune în consorţiu cu Retrasib, Scando Trading a devenit principalul furnizor de
transfomatoare de medie putere pentru ENEL, Sucursala Muntenia Sud, livrând 15
unităţi (11 unităţi de 40 MVA şi 4 unităţi de 25 MVA), în perioada 2011- 2013.

În anul 2010, parteneriatele semnate cu firmele vest-europene Efacec Portugalia şi
Areva T&D Germania (ulterior Alstom), au făcut posibile producerea şi livrarea autotransformatoarelor de putere de 200 MVA şi 400 MVA.
Cu sprijinul financiar al companiei Scando Trading, fabrica Retrasib a putut semna contracte pentru 14 unităţi 200 MVA, 5 unităţi 250 MVA şi 2 unităţi 400 MVA. Valoarea totală
a contractelor derulate a depăşit suma de 35 milioane de euro.
Soluţiile tehnice moderne identificate de inginerii proiectanţi, materialele şi componentele de ultimă generaţie livrate de Scando Trading, precum şi măsurile de retehnologizare luate de către Retrasib conferă garanţia calităţii şi a fiabilităţii transformatoarelor
produse la Sibiu.
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Activitatea de proiectare şi asistenţă tehnică a Scando Trading vine în sprijinul
lucrărilor de modernizare efectuate în atelierele de reparaţie ale Electrica: AISE
Electrica Bucureşti, AISE Electrica Ploieşti şi AISE Electrica Sibiu.
Specialiştii noştri acordă servicii de reproiectare pentru modernizarea transformatoarelor de la 16 la 40 MVA şi tensiuni la 110 kV, pentru modificarea raportului de transformare, schimbarea tensiunilor de scurtcircuit, înlocuirea comutatoarelor de reglaj
sub sarcină, a kitului de materiale izolante pentru partea activă şi optimizarea sistemului de răcire.
Am reuşit să asigurăm o cotă importantă din necesarul de transformatoare de putere
pentru staţiile electrice româneşti.

Unităţi noi şi modernizări trafo putere

REFERINŢE MODERNIZĂRI TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Grupul SGB-SMIT reprezintă la nivel mondial unul dintre cei mai mari producători de
transformatoare de putere. Având o experienţă de mai bine de 100 de ani în domeniul
electrotehnic şi filiale răspândite în toată lumea, produsele lor se remarcă prin calitate
superioară şi fiabilitate.
SGB Germania, parte a grupului
SGB-SMIT, produce transformatoare uscate, în raşină, de medie
tensiune, cu puteri de până la 25
MVA şi tensiuni de 36 kV. Acestea
au o durată de viaţă ridicată şi
necesită mentenanţă scăzută.
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Echipamente de test şi instalaţii

Highvolt Pruftechnik Dresden Germania este recunoscut la nivel mondial pentru
calitatea sistemelor de testare la înaltă tensiune a transformatoarelor, a cablurilor, a
separatoarelor cu izolaţie SF6 / aer, a transformatoarelor de măsură şi a
descărcătoarelor, în construcţie fixă sau mobilă.
Tipuri de instalaţii şi echipamente:
► Sisteme de testare la tensiune înaltă şi curenţi mari, în continuu cât şi alternativ
► Sistem de testare rezonant în cA
► Sistem de testare la impuls, până la 6 MV şi 900 kJ
► Sistem de testare cabluri
► Sistem de măsură şi înregistrare
► Sistem mobil de testare "on site" a transformatoarelor de putere

Micavac Elveţia este specializat în furnizarea de instalaţii şi sisteme de uscare a
izolaţiilor transformatoarelor prin tehnologia vidului şi a kerosenului (Vapour dry
phase). De asemenea, compania asigură suport tehnic de specialitate în proiecte
de modernizare a autoclavelor şi a instalaţiilor clasice de uscare cu aer cald.
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Transformatoarele de măsură curent IT, tip JOF, au un design top-core, cu un comportament superior la scurtcircuit faţă de cele de tip hairpin (agrafă). Sunt fabricate în
gama de curenţi primari 1 – 40 kA, la tensiuni 24-550 kV, clasă de precizie de 0,2 %.

Transformatoare de măsură

PFIFFNER Instrument Transformers Elveţia, companie fondată în 1927, produce transformatoare de măsură curent, tensiune şi combinate, standardizate sau speciale pentru
toate funcţiile de măsură cerute în sistemele de medie (MT) şi înaltă (IT) tensiune.

Transformatoarele de măsură tensiune IT
sunt fie de tip inductiv (EOF), în gama
24-245 kV sau capacitive (ECF) în gama
24 – 525 kV şi clasă de precizie de 0,2%.
Transformatoarele de măsură combinate
(curent şi tensiune) IT, tip EJOF, sunt
folosite în reţele de înaltă tensiune în
gama 24-170 kV.
Transformatoarele de măsură curent pentru
treceri izolante, tip JKO şi AKA, sunt destinate trecerilor izolante sau conductoarelor
izolate poziţionate în locuri inaccesibile, în
vederea constituirii lanţului de măsurare
şi/sau
asigurării
semnalului
necesar
protecţiilor de curent. Sunt fabricate în gama
de curenţi primari până la 5000 A, conform
dimensiunilor specificate de către client.
Noua facilitate de producţie din Ankara Pfiffner oferă o gamă
completă de transformatoare de măsura de MT în răşină.
Echipamentele Pfiffner comercializate prin Scando Trading
corespund standardului CEI 60044 şi au aprobare de model emisă
de către BRML Bucureşti. La solicitarea clientului, sunt însoţite de
buletine de verificare metrologică.

17

IPESI

SCA DO
TRADING SRL

Începând cu anul 2018 , Scando
Trading a devenit furnizorul numarul 1
în România pentru instalații de prevenire a exploziei și a incendiului la transformatoarele de putere utilizând instalații de tip golire ulei – injecție de azot.
Aceasta este una din principalele
metode de protecție tehnologică
împotriva aprinderii uleiului de transformator.
Sistemul acționează complementar cu supapele de suprapresiune aferente transformatorului, care sunt primele echipamente de pe acesta ce intră în acțiune, eliminând suprapresiunile din cuvă și direcționând jetul de ulei spre zone controlate (ex. fosa transformator sau rezervor stocare ulei pasivizat). După ce supapele de suprapresiune se închid,
ca urmare a eliminarii presiunii, sistemul de injecție azot – golire ulei poate intra sau nu
în functiune, în funcție de logica de control agreată de beneficiar.

În acest sens, poate fi inițiat procesul
de injecție de azot, precum și procesul
de eliminare și golire partială a uleiului
care este preluat de vana sistemului
de golire - injecție, fiind direcționat
către un rezervor de retenție îngropat
sau la nivelul solului. Sistemul golire –
injecție azot
(Draining and Stirring)
este practic ultima verigă din lanțul de
protecție al transformatorului constituit
din: protecția diferențială, releul
Buchholz, supapa de suprapresiune,
întrerupător înaltă tensiune și senzorii
de foc.

Împreună cu furnitura aferentă instalației, specialiștii și proiectanții SCANDO iși oferă
serviciile de expertiză în evaluarea și îmbunătățirea proiectului cuvei transformatoarelor
în vederea minimizării riscului de apariție a rupturii cuvei în caz de arc electric în interiorul sistemului de izolație sau la nivelul trecerilor izolante.
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Instalaţii şi accesorii

Micafluid Elveţia a preluat şi a dezvoltat tehnologia Micafil Elveţia firmă cu o experienţă de peste 90 de ani în tehnologiile de tratare a uleiului de transformator, oferind
instalaţii performante pentru service-ul rapid şi sigur al transformatoarelor de putere
din întreaga lume.
În prezent, compania elveţiană produce:
► instalaţii de tratare a uleiului cu viteze variabile, tip VOP, având capacităţi de tratare
de la 1000 litri/ora până la 12000 litri/ora;
► instalaţii de tratare online a uleiului de
transformator, care permit tratarea şi
purificarea uleiului, fără scoaterea de
sub tensiune a transformatorului, cu
transformatorul funcţionând în sarcină;
► echipamente de tratare a gazului SF6
certificate conform standardului EC
305/2008 în toate sistemele de transmisie si distribuţie.

ETI Elettroindustria Italia, înfiinţată în anul 1948, şi-a dedicat activitatea dezvoltării şi
producţiei componentelor pentru transformatoare de putere, cu răcire în ulei.
Produse importate şi comercializate:
► Robineţi fluture, destinaţi separării radiatoarelor de cuva transformatorului. Sunt
caracterizaţi de etanşare metal pe metal, fapt care reduce uzura şi permite operarea
corespunzătoare chiar şi după 30 de ani de la PIF.
► Vane unisens (clapeţi Daroc), destinate blocării curgerii necontrolate a uleiului
dinspre conservator în cazul ruperii cuvei principale a transformatorului.
► Cutii terminale, destinate trecerii la nivelul
peretelui cuvei sau capacului a diverselor semnale şi
legături electrice dinspre partea activă a transformatorului către exterior.

Stenflex Rudolf Stender Germania produce compensatoare flexibile, conexiuni din
cauciuc sau oţel pentru racordarea sistemului de răcire la cuva transformatorului.
Compensatoarele din oţel se folosesc la montarea bateriilor de
răcire şi a bancurilor de radiatoare pe transformatoarele de
putere, preluând toleranţele dimensionale la montaj şi eforturile
mecanice ce pot apărea în timpul funcţionării, din cauza variaţiilor
de temperatură sau a vibraţiilor.
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Materiale şi componente izolante

Weidmann Electrical Technology Elveţia şi-a creat în decursul celor 135 de ani de
existenţă reputaţia de lider mondial în izolaţia solidă a transformatoarelor.
Compania furnizează carton izolant (transformerboard) din celuloză de înaltă puritate, disponibil în dimensiuni şi densităţi
diferite, produce piesele mulate (inelele de
presare, inelele de gardă, clackband,
distanţori, pene), ieşiri la 220 kV si 400 kV,
precum şi o gamă largă de hârtie electroizolantă, de la hârtia netedă pentru izolat
conductorul de cupru, la cea creponată sau
cu inserţie de bumbac sau nylon.
Weidmann oferă servicii de cercetare şi dezvoltare pe probleme de electromagnetică,
termică şi dinamica fluidelor adresate în special producătorilor de transformatoare de
putere.

Enpay Transformer Components Turcia, înfiinţată în anul 1978, ocupă un loc de
frunte în producţia de componente de transformatoare (kituri de izolaţie, şunturi magnetice şi miezuri gata tăiate) executate la cererea clientului, pe baza proiectului
tehnic.
Compania este un partener de încredere punând la dispoziţie clienţilor săi soluţii
tehnice în special pentru construcţia miezului pentru reactoare, prin depatamentul
pripriu de inginerie.

Dehonit Germania este lider european în producţia de lemn stratificat-densificat care
serveşte ca material izolant în transformatoarele de putere.
Materiale se livrează sub formă de foi sau piese confecţionate pe anumite dimensiuni
şi forme (tiranţi, piuliţe, inele de presare, pene, etc.).
Produsele se caracterizează prin:
► omogenitatea materialului;
► înaltă rezistenţă mecanică la încovoiere;
► densitate şi greutate mică;
► aderenţă excelentă pentru protecţie împotriva exfolierii;
► puritate naturală.
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Cerificări
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