
Transformadores Secos

g Potências: de 300 a 20.000 kVA
g Classes de tensão: 15, 24,2 ou 36,2 kV
g   Classe térmica dos materiais isolantes: F (155 °C)
g  Graus de Proteção: IP00 até IP55
g   Normas: ABNT - NBR10295 / IEC60076-11
g   O enrolamento de AT construído em fita de alumínio e o de BT 

em chapa de alumínio e isolado por um filme classe F 
impregnado em resina epóxi, podendo ser encapsulados a vácuo 
para tensões de operação acima de 1.200 V (até 3.000 kVA) 

g   Utiliza a melhor resina existente no mercado (Araldite® CW229), 
que possui certificado UL para 200 ºC. Esta resina opera em 
temperatura inferior ao seu limite térmico, o que confere um 
expressivo aumento da vida útil do transformador

Dados técnicos

Acessórios

Principais aplicações

g  Barramentos terminais com furação NEMA para conexão 
 dos enrolamentos de AT e BT 
g  Painel de derivação sem carga / sem tensão 
g  Conector de aterramento 
g Placa de identificação e avisos de advertência 
g  Meios de suspensão da parte ativa e invólucro 
g Rodas bidirecionais lisas
g  Sistema de proteção térmica (monitoramento) dos enrolamentos 

Opcionais
g Kit ventilação forçada  
g Cubículo de proteção
g Blindagem eletrostática
g Buchas desconectáveis (rede isolada)
g Enrolamentos em cobre

Os principais motivos que levam à escolha de um Transformador Seco WEG são segurança, aumento da vida 
útil do equipamento e preservação do meio ambiente. Fabricados com a melhor resina epóxi disponível 
no mercado, não apresentam risco de explosão e não propagam fogo. Ideais para ambientes que necessitam de 
economia de espaço, são compactos, proporcionam baixo custo de instalação e facilidade na manutenção. 
É tecnologia WEG garantindo qualidade e confiabilidade.

g Plantas industriais, químicas e petroquímicas  
g Prédios comerciais e shoppings
g Hospitais
g Aeroportos 
g Plataformas offshore
g Centros de entretenimento, entre outros



Potência
[kVA]

Impedância
[%]

Ruído
[dB]

Comprimento
[mm]

Largura
[mm]

Altura
[mm]

Distância 
entre 
Rodas

Peso Total
[kg]

AN IP00 IP20 IP00 IP20 IP00 IP20 (mm) IP00 IP20

300 6 58 1440 1600 620 1100 1310 1600 520 1200 1400

500 6 60 1530 1980 620 1200 1410 1700 520 1550 1800

750 6 64 1530 2000 770 1300 1670 2000 670 1900 2250

1000 6 64 1630 2100 770 1300 1735 2000 670 2400 2800

1500 6 65 1770 2100 770 1300 1930 2200 670 3250 3650

2000 6,5 66 1900 2400 920 1300 2180 2500 820 4150 4650

2500 6,5 68 2010 2600 920 1300 2380 2700 820 5100 5650

3000 7 68 2110 2600 920 1300 2520 2800 820 6000 6600

Especificações Técnicas

g  Temperatura ambiente máxima: 40 °C (média diária máxima de 30 °C).
g  Elevação média do ponto mais quente dos enrolamentos acima do ambiente: 105 °C / 115 °C.
g  Ensaios de rotina realizados conforme ABNT - NBR10295 / IEC 60076-11. 
g  O ensaio de elevação de temperatura é o único capaz de confirmar a real potência a ser fornecida pelo transformador. Todos os transformadores secos   
 WEG têm seu projeto homologado por ensaios de elevação de temperatura realizados com corrente máxima dos enrolamentos.

Classe 15 kV - 60 Hz

1º numeral característico:
Grau de proteção com respeito a 
pessoas e objetos sólidos

2° numeral característico:
Grau de proteção com respeito ao ingresso prejudicial de água

   Y 0 1 2 3 4 5

IP XY

Não 
protegido

Protegido contra 
quedas verticais 
de gotas d’água

Protegido contra 
queda de gotas 

d’água para uma 
inclinação 

máxima de 15 °

Protegido contra 
água 

aspergida 
(60 º da vertical)

Protegido contra 
projeções d’água 

de qualquer 
direção

Protegido contra 
jatos d’água 

(de baixa pressão) 
de qualquer 

direção
X

Não protegido 0 IP 00 IP 01 IP 02 --- --- ---

Protegido contra objetos sólidos com 
Ø maior que 50 mm

1 IP 10 IP 11 IP 12 IP 13 --- ---

Protegido contra objetos sólidos com 
Ø maior que 12,5 mm

2 IP 20 IP 21 IP 22 IP 23 --- ---

Protegido contra objetos sólidos com 
Ø maior que 2,5 mm

3 IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34 ---

Protegido contra objetos sólidos com 
Ø maior que 1 mm

4 IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44 IP 45

Protegido contra a poeira (admite-se 
ingresso limitado, sem formação de 
depósitos nocivos)

5 --- --- --- --- IP 54 IP 55

g  E2: condensação frequente e forte poluição.
g  C1: operação a -5 oC e transporte ou estoque a -25 oC.
g  F1: é especificado restrição à flamabilidade.

Confiabilidade para ambientes 
que exigem maior segurança na instalação
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Grupo WEG - Unidade Transmissão & Distribuição
Jaraguá do Sul - SC - Brasil  
Telefone: (47) 3276-4000
wtd@weg.net
www.weg.net
www.youtube.com/wegvideos
@weg_wr


