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1 Volledige bedieningshandleiding

Transformator
HTR0200 - HTR0211
100 kVA
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2 Veiligheidsvoorschriften en symbolen

Elk ander gebruik van de transformator dan in deze gebruikershandleiding beschreven is, kan een onveilige
werksituatie veroorzaken, zowel voor de transformator zelf als voor de gebruiker(s). Bredenoord bv wijst elke
aansprakelijkheid voor schade of lichamelijk letsel af, dat ontstaan is door het niet opvolgen van de instructies
in deze handleiding of door onvoorzichtigheid tijdens hantering, installatie, bediening, onderhoud of reparatie van
de transformator. Het is noodzakelijk om, voordat u de transformator gaat gebruiken, de gebruikershandleiding
aandachtig door te lezen. Volg de veiligheidsvoorschriften altijd op! Voor informatie betreffende installatie,
onderhoud of reparatie waarin deze handleiding niet voorziet, neemt u contact op met Bredenoord bv.

2.1 Veiligheidsmarkeringen in de tekst

De in de tekst gebruikte veiligheidsmarkeringen hebben de volgende betekenis:

LET OP!
Is een opmerking met aanvullende informatie; het maakt u attent op mogelijke problemen, of
gevaren.

WAARSCHUWING!
Geeft aan dat u zichzelf (ernstig) kunt verwonden, als u de procedures niet zorgvuldig uitvoert.

LEVENSGEVAAR!
Geeft aan dat uw leven direct wordt bedreigd, als u de procedures niet zorgvuldig uitvoert.

2.2 Veiligheidsvoorschriften

Schakel de transformator alleen in wanneer alle veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen.
De transormator mag alleen in werking gesteld, bediend en onderhouden worden door daartoe bevoegd
opgeleid en voldoende onderricht personeel, benoemd door de opdrachtgever.
Geen onderhoud uitvoeren, niet aansluiten, in werking stellen of andere werkzaamheden verrichten voordat
de handleiding geraadpleegd is.
Schakel het de transormator eerst veilig voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren. 
Stel de transormator alleen in werking wanneer alle beschermende delen (weer) correct gemonteerd zijn.
Pas op voor spanningsvoerende delen in de schakelkasten..
Houd vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van de transormator. Stel de transormator ook niet in
werking in de buurt van brandbare gassen. 
Tref gepaste (persoonlijke)veiligheidsmaatregelen bij het plegen van werkzaamheden of onderhoud.
Gebruik de transormator niet als de concentratie is verzwakt door bijvoorbeeld vermoeidheid of
alcoholgebruik.

2.3 Veiligheidssymbolen op de transformator

In de transformator zijn voor diverse componenten beschermingen aangebracht. Daar waar dit om praktische
redenen niet mogelijk is, zijn stickers geplaatst. Om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties kunnen,
afhankelijk van de uitvoering, de volgende symbolen op de transformator zijn aangebracht:

Levensgevaar, u bevindt zich in de buurt van levensgevaarlijke spanning!

Pas op: ventilator
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Deze sticker is een verwijzing naar deze handleiding: 

LET OP!
Wilt u wijzigingen aanbrengen in dit paneel, waarschuwt u dan de firma Bredenoord. Laat de
instellingen alleen wijzigen door een daartoe bevoegde medewerker van de firma Bredenoord.
Wanneer u zelf wijzigingen aanbrengt in dit paneel, is de firma Bredenoord op geen enkele wijze
aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen door onjuiste instellingen van de transformator.
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3 Samenstelling transformator

De transformator is opgebouwd uit de volgende onderdelen. 

1. Transformator
2. Hoofdschakelaar
3. Motorbeveiligings schakelaar
4. Aansluitkast
5. Ventilator
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4 Opstelling en aansluiting van de transformator

In dit hoofdstuk zullen de opstelling en de aansluitting van de transformator nader worden toegelicht. 

4.1 Opstelling

Bij de installatie moeten voor een goede werking de volgende regels in acht genomen worden.

De plaats waar de transformator is opgesteld moet voldoende geventileerd zijn zodat de transformator zijn
warmte goed kwijt kan. Voor extra koeling van de transformator is  een ventilator geplaatst, deze moet een
vrije luchtstroom hebben. Zorg daarom voor voldoende ruimte rondom de transformator. 

Zet de transformator niet tegen gebouwen of muren. Houd voldoende ruimte om de deuren te kunnen
openen.

De transformator moet op een vlakke, stevige en horizontale ondergrond geplaatst word.

4.2 Aansluiting

1. Motorbeveiligings schakelaar
2. Hoofdschakelaar
3. Primaire aansluit rail
4. Secundaire aansluit rail 
5. Aard rail 

Voordat men begint met het aansluiten van de transformator zal spanningsloosheid moeten worden
aangetoond. Daarnaast zullen alle schakelaars van de transformator uitgeschakeld moeten zijn. De
transformator moet deugdelijk geaard worden, hiervoor is er een aardrail (5.) aangebracht. De elektrische
weerstand van de aarding is meestal voorgeschreven door de stroomleverancier. Op primaire aansluit rail 3. zal
een spanning van 400 Volt moeten worden aangeboden. Op  de secundaire aansluitingen 4. kunnen de
afgaande velden worden aangesloten Let hier op de verschillende spanningen.
 

4.2.1 Primaire aansluitingen

Voordat men begint met het aansluiten van de transformator zal spanningsloosheid moeten worden
aangetoond. Daarnaast zullen alle schakelaars van de transformator uitgeschakeld moeten zijn. In
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onderstaande afbeelding is de primaire aansluit rail te zien, op deze rail moet 400 volt aangesloten worden
volgens de aangegeven markering.   
 

Let bij het aansluiten op de volgende punten:

Sluit alleen goedgekeurde of door Bredenoord meegeleverde kabels aan.
Controleer of de aansluitvlaggen en kabelschoenen aan de kabels schoon en vuilvrij zijn.
Draai de moer voldoende vast maar verniel de schroefdraad niet. Vast is vast. 

      Richtwaarden:
M8:     24 Nm 
M10:   60 Nm 
M12:   110 Nm 

4.2.2 Secundaire aansluiting

Op de volgende pagina is de secundaire aansluit rail te zien, Bij deze transformator kan de keuze gemaakt
worden tussen verschillende spanningen. Om een gebruiker aan te sluiten dienen de fasen L1, L2, L3 verticaal
binnen het rode kader aangesloten te worden. Let hierbij op dat de fasen volgens markering aangesloten
worden. De nul (N) kan bij alle spanningen worden aangesloten op de linker nul rail.      
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Let bij het aansluiten op de volgende punten:

Sluit alleen goedgekeurde of door Bredenoord meegeleverde kabels aan.
Controleer of de aansluitvlaggen en kabelschoenen aan de kabels schoon en vuilvrij zijn.
Draai de moer voldoende vast maar verniel de schroefdraad niet. Vast is vast. 

      Richtwaarden:
M8:     24 Nm 
M10:   60 Nm 
M12:   110 Nm 
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5 Werking en beveiliging

In dit hoofdstuk zullen de werking en de beveiligingen van de transformator nader worden toegelicht. 

5.1 Werking

In onderstaand schema is het elektrisch schema weergegeven van de transformator. Hierin is te zien dat de
volgende spanningen kunnen worden afgenomen;
- 500V
- 600V
- 660V
- 690V

Voor onderhoud of reparatie werkzaamheden aan de transformator word u doorverwezen naar de handleiding van
de transformator leverancier  
  

5.2 Beveiliging

De transformator is voorzien van twee beveiligingen. Om te voorkomen dat de transformator overbelast zal
worden is de trafo aan de primaire zijde voorzien van een hoofdschakelaar, deze hoofschakelaar is te zien in
onderstaande afbeelding en is voorzien van nummer 1. Om de elektromotor van de ventilator te beschermen is
deze voorzien van een motorsbeveiligingschakelaar, deze schakelaar is is te zien in onderstaande afbeelding en
is voorzien van nummer 2.   
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Let op! controleer nadat u de transformator in bedrijf gesteld hebt of de ventilator functioneert.

5.3 Verplaatsen van de transformator

Mobiele transformatoren worden vaak verplaatst en worden daarom meestal uitgevoerd met een hijsoog en
heftruckbalken. Controleer voordat u de transformator gaat verplaatsen of er geen kabels meer zijn aangesloten,
of alle deuren gesloten zijn en of de transformator veilig verplaatst kan worden.

Zorg dat u zich nooit onder een opgetakelde transformator bevindt! Verricht nooit werkzaamheden
aan een opgetakelde transformator!

Controleer altijd of de kraan of de heftruck geschikt is voor de te tillen last. Het gewicht van de
transformator is te vinden op het typeplaatje en bij de technische gegevens.

Verplaatsen met behulp van het hijsoog (indien aanwezig)
Met een ketting en een geschikte hijskraan kunt u de transformator aan het hijsoog optillen. Bevestig in verband
met beschadigen, nooit de ketting direct aan het hijsoog maar gebruik een sluitbare haak.

Hijsoog

Gebruik uitsluitend goedgekeurd takelmaterieel en controleer het hijsoog en het takelmateriaal op
eventuele beschadigingen.

Verplaatsen met behulp van een vorkheftruck
Bij het verplaatsen van de transformator door middel van een vorkheftruck is het belangrijk dat de transformator
zo recht mogelijk wordt gehouden, zodat deze niet van de lepels kan vallen. 

Houdt bij het tillen met een heftruck rekening met het zwaartepunt van de transformator, dit ligt
onder het hijsoog.
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6 Vervallen van garantie

De garantie van de door Bredenoord geleverde transformator komt per direct te vervallen, indien: 

Het onderhoud aan de transformator niet volgens de opgave van de fabrikant wordt uitgevoerd.

Er (veiligheids)onderdelen van de transformator worden gehaald en niet worden teruggezet, voordat de
transformator in werking wordt gesteld.

Er onderdelen en/of toebehoren aan en/of op de transformator worden geplaatst, zonder schriftelijke
toestemming van de fabrikant.

De transformator voor andere doeleinden is en/of wordt gebruikt, dan bedoeld is door de fabrikant. 

De transformator niet is geïnstalleerd, verplaatst, bediend en/of in werking gezet, zoals beschreven is in deze
handleiding.

Er modificaties aan de transformator worden gedaan zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. 

Het gebruik in strijd is met de in deze handleiding gestelde voorschriften. 

De transformator onjuist is aangesloten en/of gekoppeld aan andere componenten en/of machines.

De transformator onjuist is aangesloten in de complete installatie.
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7 Technische gegevens

Vermogen 100 kVA
Transformator Euroelettro
Hoofdschakelaar Schneider Compact NSX160F
Gewicht 500 kg
Afmetingen L x B x H 900 x 800 x 1291 mm



 
 

CE-verklaring 

EG-verklaring van overeenstemming 
EG-Erklärung von Übereinstimmung 

EC-Declaration of Conformity 
 
Wij / Wir / We 
 

Bredenoord bv 
Zutphensestraat 319, Apeldoorn, Nederland, 
 

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:  Transformator 
erklären ganz unten eigene Verantwortlichkeit daß das Produkt:  Transformator 
declare under our sole responsibility that the product:   Transformer 
 

Serienummer/Seriennummer/Serialnumber:  HTR0200 – HTR0211 
 Bouwjaar/Baujahr/Year of manufacture:   2014 
 
waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen: 

- de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU 
- de EMC-richtlijn 2014/30/EU 

In overeenstemming is met: 
- de geharmoniseerde Europese normen EN 12601, EN 60204-1 
- de nationale en internationale technische normen en specificaties: NEN-1010 

 
 

 
auf das sich diese Erklärung bezieht, folgenden einschlägigen Richtlinien und Normen entspricht: 

- die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
- die EMC-Richtlinie 2014/30/EU 

In Übereinstimmung ist mit: 
- die harmonisierte Europäische Normen EN 12601, EN 60204-1 
- die nationale und internationale technische Normen und Spezifikationen: NEN-1010 

 
 

 
to which this declaration relates, is in conformity with the following relevant regulations: 

- the low voltage directive: 2014/35/EU 
- the EMC directive 2014/30/EU 

Is in conformity with: 
- the harmonized European standards EN 12601, EN 60204-1 
- the national and international technical standards and specifications: NEN-1010 

 
 

 
Apeldoorn, 1-10-2014 
Nederland 
 

  H. Keurhorst 
Directeur/Direktor/Director 


