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Medidor de Relação de Espiras 

Trifásico Real TRT4x  

 
• Opção especialmente desenhada para ensaios de 

transformadores de potencial capacitivo 

• Relações de espira: 0,8 a 50 000  

• Melhor precisão de relação de espira de 0,05%  

• Tensão de ensaio monofásica e trifásica real  

• Detecção automática de grupo vetorial  

• Unidade de controle de comutador embutida  

• Análise detalhada usando o software DV-Win 

• Cabos intercambiáveis com o TWA  

• Tensões de ensaio: 

• Até 5kV CA com o acessório CVT40  

▪ TRT40A:  

• 8, 40 e 125 V CA 

• 3x (8, 40 e 125) √3 V CA 

▪ TRT43A:  

• 1, 8, 40 e 125 V CA 

• 3x (1, 8, 40 e 125) √3 V CA 
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Descrição  

 
O TRT4x é um dispositivo para ensaio trifásico automático, especialmente projetado para medição 
da relação de espiras, deslocamento de fase e corrente de excitação de transformadores de potência, 
distribuição e instrumentação. O TRT4X determina a relação de espiras do transformador aplicando 
tensões nos enrolamentos de alta tensão, medindo com precisão tensões nos demais enrolamentos e, 
em seguida, exibindo a proporção dessas tensões. 
 
O TRT4X é baseado em uma tecnologia de ponta, usando as técnicas mais avançadas disponíveis 
hoje. O conjunto de teste pode ser usado para ensaiar transformadores monofásicos e trifásicos, com 
ou sem tapes de acordo com os requisitos do padrão IEC 60076-1. 
 
Para uma medição trifásica, o dispositivo é conectado às três fases do transformador a ser testado.  
Se diagramas vetoriais específicos forem selecionados para diferentes tipos de transformadores, o 
TRT4X executará um teste específico para cada tipo de transformador (por ex. monofásico, 
Triângulo-estrela, Estrela-Triângulo, Triângulo-Triângulo, Estrela-Estrela, Triângulo-Zig-Zag, etc.) 
sem a necessidade de alterar o arranjo dos cabos. Após o ensaio, exibe a relação de espiras, 
deslocamento angular, e corrente de excitação.  
 
O TRT4X permite o usuário inserir informações de tensão da placa, para cálculo de desvio da 
relação. Este recurso elimina erros que possam ser cometidos pelo operador ao calcular 
manualmente. O TRT4X também compara o resultado do ensaio com o dado de placa e exibe a 
porcentagem de erro para cada ensaio. 
 
O TRT4X possui uma habilidade muito alta para cancelar interferências eletrostáticas e 
eletromagnéticas em campos elétricos de alta tensão. Isso é alcançado graças a uma filtragem muito 
eficiente. O filtro é fabricado utilizando soluções de hardware e software proprietários. 
 
Aplicação  

A lista de aplicações deste instrumento inclui:  

• Medição de relação de espiras  

• Cálculo do desvio da relação  

• Medição da corrente de excitação  

• Medição do ângulo de fase  

• Detecção automática do grupo vetorial  

• Verificação do processo de desmagnetização  

• Ensaio de balanço magnético   
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Benefícios e Recursos 

Tensão de ensaio de até 5 kV CATensão de ensaio de até 5 kV CATensão de ensaio de até 5 kV CATensão de ensaio de até 5 kV CA     

O TRT4X foi especialmente projetado para medir a relação de espiras em transformadores de 
potencial capacitivo (CVTs / TPCs). Por causa de seu desenho, estes transformadores precisam de 
alguns quilovolts sobre a parte capacitiva para excitar a parte indutiva e obter a relação de espiras 
correta. Junto à extensão CVT40, o TRT4X pode gerar até 5 kV CA.  

Ensaio de tensão trifásica realEnsaio de tensão trifásica realEnsaio de tensão trifásica realEnsaio de tensão trifásica real     

O TRT4X é um medidor de relação de espiras trifásico real. Ao contrário de outros chamados 
“medidores trifásicos” que permitem apenas a conexão das três fases do transformador ao mesmo 
tempo, o TRT4X também possui a habilidade de gerar tensões de ensaio trifásicas, sem quaisquer 
módulos ou dispositivos adicionais. Isso permite o ensaio de qualquer tipo de transformador, 
incluindo desenhos especiais como transformadores de mudança de fase, forno a arco, retificadores, 
etc. Além de medir a relação de espiras, também pode medir a relação da tensão trifásica, simulando 
a real condição de trabalho do transformador. Aplicando esta tensão trifásica, e medindo a tensão 
induzida resultante, o TRT4X é capaz de determinar o real deslocamento de fases entre os lados de 
alta e baixa tensão, e não apenas o deslocamento de 0 a 180 graus obtido dos ensaios monofásicos.  

PrecisãoPrecisãoPrecisãoPrecisão     

Maior precisão do mercado, para todos os parâmetros medidos – Relação de espiras, corrente de 
excitação e ângulo de fase – tornando mais visíveis potenciais irregularidades e faltas do 
transformador.  

ResoluçãoResoluçãoResoluçãoResolução        

A corrente de excitação é importante para determinar problemas no núcleo do transformador. Uma 
maior resolução na medição possibilita uma melhor rastreabilidade da tendência das correntes 
através de todas as posições de tapes.  

Cabos intercambiáveis com o TWACabos intercambiáveis com o TWACabos intercambiáveis com o TWACabos intercambiáveis com o TWA        

O TRT4X utiliza o mesmo arranjo de cabos que o Medidor de resistência de enrolamento trifásico e 
analisador de comutador de tapes TWA. Isso permite, em apenas um arranjo de cabos, realizar seis 
ensaios: Relação de espiras, corrente de excitação, ângulo de fase, resistência de enrolamento, 
Ensaio DVtest para comutador sob carga e desmagnetização. Tornando o TRT4X e o TWA um 
sistema de medição.  

Detecção automática de grupo vetorialDetecção automática de grupo vetorialDetecção automática de grupo vetorialDetecção automática de grupo vetorial        

O TRT4X é capaz de detectar automaticamente o grupo vetorial de transformadores e 
autotransformadores trifásicos. Isso é possível com ou sem a utilização do software de computador.  

Software DSoftware DSoftware DSoftware DVVVV----Win Win Win Win     

O software DV-Win é incluso na compra, e todas atualizações são fornecidas sem custo adicional. O 
software permite o controle total das funções do TRT4X a partir de um computador PC, e baixar os 
resultados dos ensaios da memória interna do instrumento. Todos os resultados são apresentados 
numérica e graficamente, para uma análise fácil e conveniente. Os resultados dos ensaios podem ser 
diretamente exportados para uma planilha Excel. Relatórios customizados podem ser gerados, 
editados, impressos e salvos em alguns formatos de arquivo, incluindo pdf.  
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Ensaio de balanço magnéticoEnsaio de balanço magnéticoEnsaio de balanço magnéticoEnsaio de balanço magnético        

Este ensaio ajuda a detectar possíveis problemas no núcleo magnético do transformador. O ensaio é 
completamente automático e não necessita de mudança no arranjo dos cabos em comparação ao 
ensaio de relação de espiras. Os resultados são apresentados gráfica e numericamente.  

MemóriaMemóriaMemóriaMemória        

Há memória suficiente no TRT4X para armazenar até 200 gravações. Cada gravação consiste de até 
50 leituras.  

Pen drive Pen drive Pen drive Pen drive USB USB USB USB     

Os resultados podem também ser exportados para um dispositivo de memória Pen Drive USB.  

Unidade de controle de comutador de tapesUnidade de controle de comutador de tapesUnidade de controle de comutador de tapesUnidade de controle de comutador de tapes        

O TRT4X possui uma unidade de controle de comutação embutida. Que permite operação OLTC 
remota. Um operador sozinho pode realizar o ensaio rapidamente.  
 
Dados técnicos 

AlimentaçãoAlimentaçãoAlimentaçãoAlimentação        

• 90 a 264 V CA em 50/60 Hz ou 

• 110 a 350 V CC.  

• Potência de entrada: 200 VA  

• Fusível: 2 A / 250 V, tipo F, não substituível pelo usuário  

    SaídaSaídaSaídaSaída        

  
Instrumento Tensões monofásicas Tensões trifásicas 

TRT40A 8, 40, 125 V CA 3 x (8, 40, 125) √3 V AC 

TRT43A 1, 8, 40, 125 V CA 3 x (1, 8, 40, 125) √3 V AC 

  

MMMMediçõesediçõesediçõesedições    

• Relação de espiras: 0,8 a 50 000  

• Resolução da relação de espiras: 5 dígitos   
• Precisão típica:  
@80 ou 100 V CA  

0,8 – 999: ±0,05%  

1 000 – 3 999: ±0,05%  

4 000 – 14 999: ±0,1%  

15 000 – 19 999: ±0,2%    

20 000 – 50 000:±0,25%  

 

 

@40 V CA  

0,8 – 999: ±0,05%  

1 000 – 3 999: ±0,1%  

4 000 – 14 999: ±0,2%  

15 000 – 20 000: ±0,3% 

 

 

   

@8 ou 10 V CA    

0,8 – 999: ±0,05%    

1 000 – 3 999: ±0,1%    

4 000 – 15 000: ±0,2% 

 

@1 V CA 

0,8 – 999: ±0,05%    

1 000 – 3 999: ±0,1%
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• Corrente de excitação: 0 – 2 A  

• Resolução da corrente:               
0,0000 – 9,9999 mA    0,1 µA              
10,000 – 99,999 mA    1 µA                 
100,00 – 999,99 mA    10 µA               
1,0000 – 2,0000 A       100 µA  

• Precisão típica da corrente:             ± (0,25% leitura + 500 µA)  
• Ângulo de fase: 0 – 360º  

• Resolução de ângulo: 0,01º  

• Precisão típica de ângulo: ±0,05º  

Display Display Display Display     

• Tela LCD com 20 caracteres por 4 linhas;  

• Luz de fundo possibilitando visibilidade sob forte luz solar  

InterfaceInterfaceInterfaceInterface     

• USB (padrão)  

• RS232 (opcional)  

Armazenamento de dadosArmazenamento de dadosArmazenamento de dadosArmazenamento de dados        

• O TRT4X pode armazenar até 10000 resultados  

Condições ambientaisCondições ambientaisCondições ambientaisCondições ambientais        

• Temperatura de operação:                                -10ºC a +55ºC  

• Armazenamento e transporte:                          -40ºC a +70ºC  

• Umidade: 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação  

DimensõeDimensõeDimensõeDimensões e pesos e pesos e pesos e peso        

• Dimensão (L x A x P): 480 x 190 x 385 mm  

• Peso: 8 kg  

GarantiaGarantiaGarantiaGarantia        

• Até 3 anos  
 
Especificações listadas válidas sob temperatura ambiente de + 25 °C com o uso dos acessórios 
recomendados. Estas especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.  
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