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Ÿ Transformador com controle de potência
Ÿ Transformador para quadros de comando
Ÿ Transformador toroidal
Ÿ Transformador de potência
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Ÿ Transformador chato para nobreak e estabilizador
Ÿ Transformador para válvula de micro-ondas
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INDUTORES

AUTOTRANSFORMADORES
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Ÿ Autotrafo para eletrodoméstico    
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  1 INTRODUÇÃO
 
 Este manual fornece instruções referentes ao recebimento, instalação e 
manutenção dos autotransformadores Rasatronic para partida de motores, servindo como 
referência para os modelos de 220V, 380V e 440V, na faixa de potência de 5 a 500 cv. Para 
modelos de diferentes níveis de tensão ou faixas de potência, deve-se consultar a 
Rasatronic para verificar a viabilidade de desenvolvimento da peça. As descrições abaixo 
visam a otimização do desempenho e aumento da vida útil do equipamento.
 Esses transformadores são desenvolvidos de acordo com as versões mais 
recentes da norma . Para maiores ABNT NBR 5356: Transformadores de potência
esclarecimentos recomendamos sua leitura.

  2 RECEBIMENTO
 
 No recebimento dos transformadores deve ser realizada uma inspeção visual, com 
o objetivo de identificar danos que possam ter ocorrido durante o transporte. Em caso de 
identificação de algum problema, notificar imediatamente a empresa transportadora e a 
Rasatronic Eletrônica Industrial Ltda.
 Para possibilitar sua suspensão, as peças podem ser fornecidas com olhais ou 
barras laterais. Para evitar esforço excessivo sobre algum dos dispositivos, recomenda-se 
que todos os olhais ou barras disponíveis no transformador sejam usados durante a 
suspensão. Rodízios também podem ser fornecidos para facilitar o deslocamento. 
 Os transformadores nunca devem ser movimentados por suas partes ativas ou 
terminais de ligação. Esforços excessivos em locais incorretos podem causar danos 
irreversíveis no equipamento.
 Caso o equipamento não seja utilizado imediatamente, deve ser armazenado em 
local abrigado, seco, isento de poeira e substâncias corrosivas. Recomendamos que seja 
mantida a embalagem original do produto.

  3 INSTALAÇÃO
 
 Antes da instalação do transformador de potência, são necessárias as seguintes 
verificações:

– Observar se os dados fornecidos nas etiquetas ou na placa de identificação são 
compatíveis com as especificações do sistema onde o transformador será usado;
– Certificar-se que todos os acessórios estão montados corretamente e que não há 
nenhuma avaria no transformador;
– Em caso de longa estocagem, ligar o transformador em vazio para eliminar 
possível umidade absorvida neste período.

  A instalação e a manutenção de dispositivos elétricos IMPORTANTE:
devem ser feitas somente por profissional habilitado, depois de tomadas 
as providências de segurança previstas na NR-10.
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  3.1 Local de instalação

 Os autotransformadores para partida de motor Rasatronic possuem grau de 
proteção IP-00. Deste modo, são adequados para operação em instalações abrigadas. 
Caso seja necessário um grau de proteção superior, o cliente deve consultar a Rasatronic.
 Lembramos que o local de instalação dos autotransformadores deve ser ventilado 
e preferencialmente longe de fontes de calor, para evitar comprometimento do rendimento 
ou até a ocorrência de danos por superaquecimento

  3.2 Ligações

 As ligações do transformador devem ser feitas conforme identificação dos 
terminais nas três barras de ligação frontais. É necessário, antes de efetuar as ligações, 
observar se os dados fornecidos na etiqueta de identificação do autotransformador são 
compatíveis com o sistema onde o autotransformador irá operar.
 Os terminais são identificados conforme desenho abaixo:
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Identificação dos terminais:

Fases R, S e T (100%)

R S T

80% 80% 80%

0V 0V 0V

65% 65% 65%

Controles de 80%
e 65% da potência
nominal

Terminais 0V

Conector do termostato
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 Como pode ser observado, além dos terminais de ligação das três fases existe 
ainda um conector para o termostato. Destaca-se que o termostato deve ser usado 
sempre, pois ele é uma proteção eficaz contra danos por superaquecimento na maioria 
das situações. Caso o termostato desarme constantemente o sistema, é sugerido que seja 
considerado um modelo de autotransformador de maior potência. 
 O autotransformador é projetado pela estimativa de corrente de partida dos 
motores elétricos que seguem padrões de qualidade normalizados, e com carga normal 
prevista por seus fabricantes. Caso a carga for maior que o normal, eventualmente é 
necessário usar um modelo de potência maior. Por exemplo: para um motor de 20 cv com 
uma carga que exige um alto torque na partida, produz uma corrente de partida maior que o 
normal, neste caso é aconselhável utilizar um autotransformador de 30 cv.
 Caso a energização do transformador seja feita um longo período depois da 
efetuação de suas ligações, é indicado que sejam repetidas as verificações apresentadas 
no início do capítulo   antes que o mesmo seja energizado.

  4 MANUTENÇÃO

 Para que sejam obtidos o melhor rendimento e a maior vida útil dos 
transformadores de potência Rasatronic, são indicados alguns cuidados. Na primeira 
semana em operação, devem ser verificados os seguintes pontos:

– A existência de avarias mecânicas;
– O aumento no nível de ruído;
– Sinais de temperatura de operação acima do normal.

 Transformadores Classe F (155ºC) têm elevação de temperatura até 105ºC a mais 
que a temperatura ambiente, sendo o limite da temperatura ambiente em 40ºC.
 Assim, a elevação excessiva da temperatura pode ser identificada também pelo 
odor emitido do material isolante queimado, pela visualização de pontos carbonizados nos 
enrolamentos ou no material isolante e por uma variação superior a 5% na tensão do 
enrolamento secundário.
 Na primeira semana é recomendada também a medição da tensão e corrente 
sobre o enrolamento secundário, pois, estando a carga dentro dos parâmetros nominais de 
operação do transformador, não devem ocorrer anormalidades no seu funcionamento.    
 Essas verificações podem ser realizadas periodicamente (recomendamos 
semestralmente) para assegurar que as condições de conservação e operação do 
transformador sejam mantidas.
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 4.1 Manutenção preventiva

 Visando a conservação e boa operação do transformador, indica-se ainda a 
seguinte rotina de manutenções preventivas:
 – Aperto dos bornes de fixação/ mau contato;
 – Inspeção visual para sinais de aquecimento;
 – Limpeza dos componentes evitando acúmulo de pó e resíduos do ambiente.

OBS.: As manutenções preventivas devem ser realizadas com o 
equipamento desernegizado!

 5 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 Em caso de defeito do transformador, a Rasatronic Eletrônica Industrial Ltda. 
deverá ser acionada imediatamente, para que possam ser realizados os procedimentos de 
atendimento e manutenção da melhor maneira possível. No momento do contato devem 
ser fornecidos à empresa o código Rasatronic e lote do produto.  
 A manutenção de nossos transformadores é efetuada exclusivamente na fábrica, 
ou por profissionais da empresa Rasatronic Eletrônica Industrial Ltda. Fica vedada a 
manutenção realizada por terceiros não autorizados.

ANOTAÇÕES


