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PROFIL COMPANIE
PETRA este o societate mixtă româno-germană
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul electrotehnic
atât în calitate de producător
cât şi ca furnizor de servicii şi comerciant.

ISTORIC | HYSTORY
1990 – a fost fondată compania
1995 – firma a devenit societate mixtă româno-germană,
lucru care a determinat o creştere a exporturilor şi investiţii
în tehnologie
2000 – a fost construit un nou sediu, pe o suprafaţă de 1200 m2,
special amenajat şi complet utilat pentru producţia
transformatoarelor:
! Atelier pentru fabricarea miezurilor şi tratamentul
termic al acestora
! Atelier pentru bobinajul transformatoarelor pe maşini
automate
! Atelier pentru ansamblarea finală a transformatoarelor
! Laborator modern în care sunt măsurate miezurile şi
testate transformatoarele pe fiecare fază de producţie
! Atelier electronic în care se execută sursele
! Atelier lăcătuşerie în care se produc sistemele de fixare
şi cutiile din metal
! Atelier rebobinări şi reparaţii motoare electrice
! Magazin cu echipamente electrice şi materiale
electroizolante
2002 – implementarea şi certificarea cu succes a Sistemului
de Management al Calităţii conform cu standardul SR EN
ISO 9001:2000 şi recertificare în 2006
2005 – achiziţionarea a trei hale de producţie şi un teren
aferent de 5000 m2, locaţie în care PETRA intenţionează
să-şi extindă activitatea.
1990 – the company was founded
1995 – the company became a Romanian-German Joint
Venture with a positive effect as regards technology
investments and exports
2000 – moved to a new building of 1200 m2, especially
design for production of transformers:
! a workshop for cores execution and thermic treatment
! a workshop for primary winding on automated
machines
! a workshop for assembling transformers
! a modern laboratory for cores measurements and
testing transformers
! an electronic workshop where power supplies are
made
! a workshop where mounting hardware and metal
boxes are made
! a workshop for electrical motors repairs
! a store with electric materials and electronic
equipment
2002 – the company was successfully certified according to
ISO 9001:2000 standard and recertification in 2006
2005 – the acquisition of three production halls and a field
of 5000 m2 where PETRA intends to expand its activity.

În prezent, PETRA este unul dintre cei mai mari
producători de transformatoare toroidale din
România, având o excelentă reputaţie pe piaţă şi o
gamă de produse diversificată: transformatoare
monofazate şi trifazate, autotransformatoare,
inductanţe, surse stabilizate şi nestabilizate.

PETRA is now one of the biggest manufacturers of
toroidal transformers in Romania, with an excellent
reputation on the market, our power range
including: mono-phase and three-phase
transformers, autotransformers, inductances, power
supplies.

POZIŢIA PE PIAŢĂ | MARKET POSITION
PETRA este lider naţional în rândul producătorilor de
transformatoare, cu o reţea de peste 1300 de clienţi
în toată ţara şi exportă produse în Moldova, Bulgaria,
Grecia, Germania, Danemarca si Olanda.
PETRA este recunoscută pe piaţă ca un producător de
transformatoare de nişă de înaltă clasă.
PETRA has a network of almost 1300 customers all
over the country for toroidal transformers and exports
in Moldavia, Bulgaria, Greece, Germany, Denmark and
Holland.
PETRA is now recognized on the market as a
manufacturer of leading-edge toroidal transformers.

COMPANY PROFILE
PETRA is a Romanian-German Joint Venture Company
that activates in the technical field as a producer
and also as a supplier of services for different kind
of electronic and electro technical equipment.

PETRA

CALITATE | QUALITY
În iulie 2002 PETRA a implementat şi certificat
Sistemul de Management al Calităţii, conform
standardului SR EN ISO 9001:2000 TÜV
Thuringen. Această certificare reprezintă o
recunoaştere a eforturilor depuse de PETRA
pentru a oferi clienţilor produse şi servicii la
standarde de calitate internaţionale.
În prezent se întocmeste documentaţia pentru
obţinerea certificărilor Electrica şi ANR.
Politica noastră de calitate se axează pe:
! întâmpinarea şi depăşirea cerinţelor
clienţilor
! creşterea continuă a calităţii produselor prin
utilizarea materiilor prime de cea mai bună
calitate şi a tehologiei avansate
! creşterea productivităţii prin creşterea
calităţii procesului de producţie

In July 2002 PETRA has implemented and
certified the Quality Management System
pursuant to standard ISO 9001:2000 with TÜV
Thuringen. This certificate represents a
recognition of our efforts as regards our
continuous preoccupation to offer our clients
products and services conforming to standards of
international quality.
We are now gathering the documentation in
order to obtain ANR and Electrica certifications.

De ce să alegeţi PETRA?
! produse fiabile şi competitive
! materii prime de cea mai bună calitate
! costuri totale minime (deţinere şi utilizare)
! proiectanţi şi executanţi cu experienţă în

domeniul fabricării transformatoarelor
! flexibilitate în realizarea transformatoarelor
speciale
! asistenţă tehnică în realizarea proiectelor
dumneavoastră

Why choose PETRA?
! highest quality of the products
! very good quality of raw materials
! low cost of ownership
! very good design engineers and

manufacturers
! flexibility in designing special transformers
! application support

Our policy concerning quality focuses on:
! meeting and exceeding customers
expectations
! continuously rising the quality of the
products by using the highest quality in the
raw materials on the market and strong
technical engineering expertise
! rising productivity by rising the quality of
the production process

www.petra-toroid.ro
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TRANSFORMATOARE TOROIDALE
TOROIDAL TRANSFORMERS

PETRA

Avantaje, Aplicaţii | Advantages, Applications

AVANTAJE | ADVANTAGES
Comparativ cu transformatoarele convenţionale, cele toroidale prezintă o
serie de avantaje care le fac potrivite şi foarte atractive pentru utilizarea
în aproape orice aplicaţie a electronicii şi electrotehnicii:
!
!
!
!
!
!
!
!

Randament ridicat
Dimensiuni reduse, flexibile
Cîmp magnetic de dispersie scăzut
Zgomot mecanic redus în funcţionare
Pierderi în gol reduse
Temperatură de funcţionare scazută
Cădere de tensiune în sarcină redusă
Montare simplă

Comparing to conventional transformers the toroidal ones have many
advantages that make them very attractive for basic any field in
electronics and power engineering:
!
!
!
!
!
!
!
!

High efficiency
Small size, flexible dimensions
Low magnetic stray field
Low mechanical hum
Low no-load losses
Low operating temperature
Good voltage regulation
Easy to mount

APLICATII | APPLICATIONS
Datorită acestor caracteristici unice transformatoarele toroidale le
înlocuiesc astăzi pe cele laminate în cele mai importante domenii
industriale, precum:
! Computere şi periferice
! Telecomunicaţii
! Automatizări
! Echipamente medicale
! Comunicări de date
! Acţionări electrice
! Lighting
! Sisteme audio
! UPS
! Sisteme de alarmare
Due to these unique characteristics toroids are now replacing laminated
frame types in the most demanding industry applications, like:
! Computers and peripherals
! Telecommunications products
! Industrial controls
! Medical equipment
! Data communications
! Motor controls
! Lighting
! Audio systems
! UPS
! Alarm systems

www.petra-toroid.ro
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TRANSFORMATOARE TOROIDALE
TOROIDAL TRANSFORMERS

CARACTERISTICI TEHNICE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

!
!
!
!

! Autotransformers
! Different dimensions (plate/tall)
! Power: 3-10.000VA mono-phase

!
!
!
!
!
!
!

! Mono-phase and three-phase transformers

Transformatoare toroidale monofazate şi trifazate
Autotransformatoare toroidale
Diferite variante dimensionale ( plate / înalte)
Putere: 3-10.000VA monofazate
10-30.000VA trifazate
Tensiune primar: 220V; 380V; la cerere
Tensiune secundar: pînă în 5000V
Număr variabil de prize şi înfăşurări
Tensiune de încercare a rigidităţii dielectrice: 4kV
Frecvenţă: pînă în 400Hz
Clasa de izolaţie: E(120°C), B(130°C), F(150°C), H(180°C)
Gradul de protecţie : IP 00

!
!
!
!
!
!
!

10-30.000VA three-phase
Primary voltage: 220V; 380V; on request
Secondary voltage: up to 5000V
Variable number of windings
Flash tested: 4kV peak
Frequency: up to 400Hz
Insulation class: E(120°C), B(130°C),F(150°C), H(180°C)
Protection class: IP 00

! Cîmpul magnetic de dispersie. Transformatoarele

! The magnetic stray field – the toroidal transformers

toroidale au cîmpul magnetic de dispersie aproape de 10
ori mai mic decît transformatoarele clasice, acest lucru se
datorează construcţiei miezului, realizat dintr-o bandă
continuă de tablă şi faptului că înfăşurările acoperă tot
miezul asemeni unui scut şi astfel cîmpul magnetic este
menţinut în interiorul transformatorului. Astfel, poate fi
eliminată nevoia unor ecrane speciale de protecţie.

have the stray magnetic field almost 10 times smaller
comparing to laminated transformers. This advantage
owes to the construction of the core, which is wound from
a continuous ribbon of steel and to the windings that
uniformly encase the core in cooper like a shield, so the
magnetic field is held inside the transformer. This way the
need for special screening protection can be eliminated.

! Protecţia împotriva scurtcircuitelor şi suprasarcinilor

a)Transformatoarele nerezistente la scurtcircuit
vor fi protejate în circuitul primar cu o siguranţă fuzibilă.
Ele vor avea marcate pe etichetă simbolul
.
b)Transformatoarele rezistente la scurtcircuit
protejate prin dispozitive încorporate au marcate pe
etichetă temperatura de topire a siguranţei termice
folosite şi simbolul
. Se recomandă de asemenea protejarea acestora cu siguranţe fuzibile în circuitul primar.
! Curentul

de cuplare. Proprietăţile magnetice
excelente ale transformatoarelor toroidale pot conduce
în mod ocazional la apariţia unui curent de cuplare
mare. În mod normal durata curentului de cuplare este
mai mică de 10 ms şi nu produce nici o problemă în cazul
t r a n s f o r m a t o a r e l o r d e p u t e r i m i c i . Pe n t r u
transformatoarele toroidale de puteri mai mari vă
recomandăm urmatoarele tipuri de protecţie:
a) 15 VA – 300 VA – nu este necesară protecţia
b) 300 VA – 1.0 kVA – siguranţă fuzibilă lentă
c) 1.0 kVA – 2.0 kVA – rezistenţă externă de
valoare mică în circuitul primar
d) 2.0 kVA – 10.0 kVA – termistor NTC sau circuit
de pornire conform figurii 1

! Protection against short circuit and overload:

a) Transformers that do not resist at short circuits
will be protected using a fuse. They will have on the label
the symbol
.
b) Transformers that resist at short circuit and that
are protected by incorporated devices will have marked on
the label the melting temperature for the thermal fuse and
the symbol
. It is also recommended to protect it by
using a fuse in the primary circuit.
! Inrush current. The execelent magnetic properties of

the toroidal transformers can cause a high magetizing
current on turn on. Normally the duration of the inrush
current is less than 10 ms and produces no problems in
smaller power transformers. For higher power
transformers we reccomed the following types of
protection :
a) 15 VA – 300 VA – no protection neded
b) 300 VA – 1.0 kVA – slow blow fuse
c) 1.0 kVA – 2.0 kVA – small value resistor in series
with primary circuit
d) 2.0 kVA – 10.0 kVA – NTC thermistors or start-up
circuit like in figure 1

R

Toate produsele noastre
sunt relizate conform
specificatiilor
fiecarui client in parte.

All our products
are made according
to customers request.
Figura 1 | Figure 1
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Date tehnice – seria standard | Technical Data – standard series

În funcţie de nivelul de izolaţie
solicitat, de numărul de înfăşurări
secundare, de prezenţa ecranelor
statice, dimensiunile de gabarit pot
creşte cu maximum 2%. La cerere se
pot realiza si alte variante dimensionale, profil plat sau înalt.
Produsele sunt realizate conform
SR EN 61558-1+A1 (SF 2/2002).

The dimensions of transformers can
increase with 2%, depending on the
requested level of insulation, on the
number of secondary windings and
on the presence of static screening.
We can also produce transformers
having other requested dimensions,
plate or high. The toroidal transformers are produced according to
SF2/2002 which is conform to
SR EN 61558-1+A1

Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fără notificare prealabilă.
The information presented above are typical data and can be changed without prior notice.

www.petra-toroid.ro
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TRANSFORMATOARE TOROIDALE
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Date tehnice – seria plată | Technical Data – low profile series

În funcţie de nivelul de izolaţie
solicitat, de numărul de înfăşurări
secundare, de prezenţa ecranelor
statice, dimensiunile de gabarit pot
creşte cu maximum 2%. La cerere se
pot realiza si alte variante dimensionale, profil plat sau înalt.
Produsele sunt realizate conform
SR EN 61558-1+A1 (SF 2/2002).

The dimensions of transformers can
increase with 2%, depending on the
requested level of insulation, on the
number of secondary windings and
on the presence of static screening.
We can also produce transformers
having other requested dimensions,
plate or high. The toroidal transformers are produced according to
SF2/2002 which is conform to
SR EN 61558-1+A1

Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fără notificare prealabilă.
The information presented above are typical data and can be changed without prior notice.
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Date tehnice – seria înaltă | Technical Data – high profile series

În funcţie de nivelul de izolaţie
solicitat, de numărul de înfăşurări
secundare, de prezenţa ecranelor
statice, dimensiunile de gabarit pot
creşte cu maximum 2%. La cerere se
pot realiza si alte variante dimensionale, profil plat sau înalt.
Produsele sunt realizate conform
SR EN 61558-1+A1 (SF 2/2002).

The dimensions of transformers can
increase with 2%, depending on the
requested level of insulation, on the
number of secondary windings and
on the presence of static screening.
We can also produce transformers
having other requested dimensions,
plate or high. The toroidal transformers are produced according to
SF2/2002 which is conform to
SR EN 61558-1+A1

Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fără notificare prealabilă.
The information presented above are typical data and can be changed without prior notice.

www.petra-toroid.ro
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METODE DE DETERMINARE ALE TENSIUNILOR SI CURENŢILOR
SECUNDARI AI TRANSFORMATOARELOR PENTRU REDRESOARE
METHOD OF DETERMINING SECONDARY CURRENT RATINGS IN D.C. CIRCUITS
Redresor monoalternanţă

Half Wave Rectifier (HWR)

! Innefficient, DC flux component
! Use generally for 1 watt or less

!

Randament scăzut, componentă
continuă a fluxului in miez
! Se utilizează in general pentru 1 W sau
mai puţin
Fără condensator / Without Capacitor

Filtru capacitor / With capacitor

VAC

C

VAC = .88 x ( VDC +1 )
IAC = 2.6 x IDC
WATTS = VDC x IDC (output)
VA = 2.3 x ( WATTS + 1oc* )

VAC = 2.2 x ( VDC +1 )
IAC = 1.6 x IDC
WATTS = VDC x IDC (output)
VA = 3.5 x ( WATTS + 1oc* )
Redresor bialternanţă
cu punte mediană
! Randament mai bun, înfăşurările
secundare nu sunt utilizate in totalitate
! Alimentările cu tensiuni mici în care
se doreşte minimizarea căderii de
tensiune pe diode
Fără condensator / Without Capacitor
VAC = 2.2 x ( VDC +1 ); IAC = .8 x IDC
WATTS = VDC x IDC (output)
**coreVA = 1.4 x ( WATTS + IDC* )

VAC

Full Wave Center Tap ( FWCT )
! More efficient, although secondary
not fully utilized
! Preffered in very low voltage
supplies where extra diode voltage
drops unwanted
Filtru capacitor / With capacitor
VAC = 1.7 x ( VDC +1 )
IAC = 1.2 x IDC
WATTS = VDC x IDC (output)
**coreVA = 1.7 x ( WATTS + IDC* )

C

Redresor în punte

Full wave bridge (FWB)

! Randamentul cel mai mare ,

! Most efficient, secondary is fully

secundarul este complet utilizat

utilized

! Preferat pentru costuri si dimensiuni
minime ale transformatoarelor la
tensiuni mai mari

! Preffered for smallest transformer size
and cost at higher voltages

VAC

Filtru capacitor / With capacitor

C

Fără condensator / Without Capacitor
VAC = 1.1 x ( VDC +2 ); IAC = 1.1 x IDC
WATTS = VDC x IDC (output)
VA = 1.2 x ( WATTS + 2 IDC* )

VAC = 0.8 x ( VDC +2 )
IAC = 1.8 x IDC
WATTS = VDC x IDC (output)
VA = 1.4 x ( WATTS + 2 IDC* )

Redresor pentru sursă dublă

Dual complementary rectifies (DCR)

! Randamentul cel mai bun când sarcina

! Most efficient, when load is balanced
! Provides (+) and (-) with a common

este echilibrată

! Asigură o alimentare cu o tensiune

VAC

(+) si (– ) cu masă comună

ground
Filtru capacitor / With capacitor

C

Fără condensator / Without Capacitor

VDC

VAC = 1.1 x ( VDC +2 )
IAC = 1.1 x IDC
WATTS = VDC x IDC (output)
VA = 1.2 x ( WATTS + 2 IDC* )

C

VAC = 0.8 x ( VDC +2 )
IAC = 1.8 x IDC
WATTS = VDC x IDC (output)
VA = 1.4 x ( WATTS + 2 IDC* )

Redresor cu stabilizator serie
Adding a regulator

VREG
VRIPPLE
HWR
or
FWCT
or
FWB
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VRIPPLE

VDC= (VOUT + VREG + VRIPPLE ) x

REG

VDC

VOUT

IN

DC

VNOMINAL LINE
VLOW LINE
Usually VREG >= 3 VRIPPLE = 10% x VDC

VREG
REG

VDC

VOUT

IN

DC
REG
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Sisteme de fixare | Mounting hardware

NOTE DE INSTALARE

INSTALLATION NOTES

Pentru montarea corectă a transformatorului în circuit se
vor citi cu atenţie datele de pe eticheta unde sunt înscrise
culorile pentru identificarea tensiunilor şi terminalelor,
pentru primar si secundar.
ATENŢIE! Este important ca transformatorul să fie montat
în aşa fel încât şurubul de strângere şi şasiul metalic să nu
formeze împreună cu o altă piesă metalică o cale de curent
şi deci o spiră în scurtcircuit pentru transformator.
Această situaţie va conduce la distrugerea
transformatorului.
Cel mai simplu mod de montare orizontală a
transformatorului, prezentat în fig.1, este cel în care se
foloseşte o flanşă metalică, două discuri din cauciuc şi un
şurub de strângere.

In order to mount the transformer right you need to read
carefully the data on the label indicating the colors of the
terminals for primary and secondary windings.
ATTENTION! Under no circumstances should both ends of
fixing bolt be allowed to simultaneously come into
contact with metal chassis or framework so that an
electrical path is formed through the screw in the center
of the transformer via external framework.
This would constitute a short turn and could cause
irreparable damage for the transformer.
The easiest way to mount a transformer
horizontally is the one presented in the figure below,
using a metal plate, 2 rubber discs and a clamping bolt.

1 - şurub de prindere
2 - disc de cauciuc
3 – etichetă
4 – transformator
5 – flanşă metalică ambutisată
6 - piuliţă de strângere

1 - clamping bolt
2 - rubber disc
3 – label
4 – transformer,
5 – metal flange
6 - nut

Pentru fiecare echipament în parte vă puteţi alege sistemul de fixare care se încadrează cel mai bine în produsul dvs.
For any equipment you can choose the mounting system that best fits your needs.

Cod: SF 01

Cod: AV 03

Cod: SF 02

Cod: AO 01

Cod: AO 02

Cod: AO 03

Cod: AV 04

Cod: AV 05

Cod: TTO 01

Cod: TTV 01

www.petra-toroid.ro
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ATR
AUTOTRANSFORMATOARE
AUTOTRANSFORMERS

Descriere:
Autotransformatoarele PETRA
sunt transformatoare cu o
singură înfăşurare si sunt
ridicătoare sau coborâtoare de
tensiune.
Caracteristici:
!
!
!
!

Puterea: 100 VA-20000 VA
Frecvenţa: 47 Hz-63 Hz
Tensiune primară: 220 V
Tensiune secundară: 110 V;
la cerere

Description:
PETRA Autotransformers are
single winding toroidal
transformers made for voltage
step up or step down
Characteristics:
!
!
!
!
Datele din tabel sunt valori tipice si
pot fi modificate fără notificare

Power: 100 VA-20000 VA
Frequency: 47 Hz-63 Hz
Primary: 220 V
Secondary: 110 V;
on request

prealabilă.
The information presented above
are typical data and can be changed
without prior notice.

Aplicaţii:
Autotransformatoarele sunt folosite pentru aplicaţiile care nu necesită
separaţie galvanica între înfăşurările de intrare şi cele de ieşire.
Comparativ cu transformatoarele izolate, în acest caz se poate obţine o
reducere semnificativă în mărime şi greutate.
Applications:
Auto Transformers are used in applications where there are no
requirements for isolation between input and output windings. They
are physically smaller than insulated transformers.
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TTT
TRANSFORMATOARE TOROIDALE TRIFAZATE
THREE-PHASE TOROIDAL TRANSFORMERS

PETRA

Caracteristici:
!
!
!
!
!
!
!

Construcţie deschisă, impregnate
Tensiuni: la cerere
Frecvenţa: 50-60 Hz
Grad de protecţie: IP 00
Clasă de protecţie electrica: I sau II
Clasă de izolaţie: B sau F
Ecran de protecţie între primar şi
secundar
! Tip de conexiune: la cerere
! Şurub de masă
! Sistem de fixare: vertical sau
orizontal
Aplicaţii:
! Sisteme de conversie c.a. / c.c.
! Izolarea şi coborîrea tensiunilor

Characteristics:
!
!
!
!
!
!
!

Open construction, impregnated
Voltage: on request
Frequency: 50-60 Hz
Protection class: IP 00
Electrical protection: I sau II
Insulating class: B sau F
Protection shield between primary
and secondary
! Type of connexion: on request
! Earth connection
! Mounting hardware : vertical or
horizontal
Applications:
! AC / DC converting systems
! Isolation and step down voltages

Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fără notificare prealabilă.
The information presented above are typical data and can be changed without prior notice.

www.petra-toroid.ro
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SCAT / SCAA
SURSE DE TENSIUNE ALTERNATIVĂ
ALTERNATIVE CURRENT POWER SUPPLIES
SCAT - SURSE DE C.A. 220 V/110 V CU TRANSFORMATOARE TOROIDALE
A.C. POWER SUPPLIES 220 V/ 110 V WITH TOROIDAL TRANSFORMERS

Aplicaţii:
! Televiziune prin cablu
! Iluminat de siguranţă , tensiuni

joase 12V, 24V
( pt. subsoluri,
scări, etc.)
! Alimentare cu tensiune 110V,
120V (norma americană,
japoneză)
! Aparatură medicală
! Separări galvanice

Applications:
! Network televisions
! Low voltage (12V, 24V) safety

Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fără notificare prealabilă.
The information presented above are typical data and can be changed without prior notice.

SCAA - SURSE DE C.A. 220 V / 110 V CU AUTOTRANSFORMATOARE
A.C. POWER SUPPLIES 220 V/ 110 V WITH AUTOTRANSFORMERS

lighting for basements, house
entrances, etc)
! Apparatus made by American or
Japanese standard (110V, 120V)
! Medical devices
! Galvanic separation

Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fără notificare prealabilă.
The information presented above are typical data and can be changed without prior notice.
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SCC
SURSE STABILIZATE DE TENSIUNE CONTINUĂ
D.C. REGULATED POWER SUPPLIES

PETRA

La comandă se pot
executa şi surse reglabile
cu afişaj pentru tensiune
si curent.
Echipare surse :
! Comutator reţea
! Borne ieşire
! LED – semnalizare
! Siguranţă fuzibilă

We can also produce
ajustable power supplies
with display for voltage
and current.

! Siguranţă termică

Aplicaţii:
! Alimentare staţii emisie
!
!
!
!

recepţie
Aparatură electronică
Consumatori casnici
Tehnică de calcul
Încărcare acumulatori

Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fără notificare prealabilă.
The information presented above are typical data and can be changed without prior notice.

Equipment :
! Network switcher
! Terminals
! LED
! Cut-out fuse
! Thermal fuse

Applications:
! Supply for two way radio
!
!
!
!

stations
Electronic equipment
House-hold consumers
Computing
Battery charger

www.petra-toroid.ro
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LDC / LT
INDUCTANŢE
INDUCTORS
LDC - INDUCTANŢE DE FILTRARE ÎN C.C. | DC INDUCTORS
Caracteristici:
! Construcţie – toroidale,

monofazate, miez feromagnetic

Characteristics:
! Design – feromagnetic toroidal

core, sigle phase

! Inductanţa: 5 – 60 mH
! Curent: 5 – 80 A

! Inductance: 5 – 60 mH
! Current : 5 – 80 A

! Energie 0.5 – 16 J

! Energie 0.5 – 16 J

Aplicaţii:
! Alternativă pentru condensatorul

de filtrare
! Acţionarea reversibilă a
! motoarelor de c.c.

Applications:
! DC filter chokes
! DC motor controls

Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fără notificare prealabilă.
The information presented above are typical data and can be changed without prior notice.

LT - INDUCTANŢE PENTRU INSTALAŢII DE COMPENSARE
A FACTORULUI DE PUTERE
REACTORS FOR DETUNED CAPACITOR BANKS
Caracteristici:
Characteristics:
! Design – three phase, iron core,
! Construcţie – trifazate, miez
double air gap
feromagnetic cu întrefier
! Protection class – IP00, indoor
! Clasă de protecţie – IP00, montare
mounting
interioară
! Insulation class – T40/B
! Clasă de izolaţie – T40/B
! Cooling – natural cooling
! Răcire – naturală
! Winding material – cooper
! Material înfăşurări – cupru
! Impregnare – lac de impregnare clasa F ! Impregnation – impregnation
lacquer, class F
! Terminale – cleme, papuci, conductori
! Terminals – terminal blocks, cable
flexibili cu izolaţie siliconică
lugs, temperature-proof flexible cables
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TLIM / TLIT
TRANSFORMATOARE LAMELARE
LAMELAR TRANSFORMERS

PETRA

TLIM - TRANSFORMATOARE LAMELARE MONOFAZATE
SINGLE-PHASE LAMELAR TRANSFORMERS
Caracteristici:
! Gama 5 – 25 kVA
! Construcţie deschisă, impregnate
! Clasă de izolaţie: B(130C) sau F(155C)
! Tensiune primară: pînă la 1000V
! Tensiune secundară: pînă la 1000V
! Frecvenţa: 50-400Hz
! Grad de protecţie: IP00
! Ecran static: la cerere
! Sistem de montare la cerere: orizontal
sau pe perete

Characteristics:
! Range: 10-30KVA
! Open construction, impregnated
! Insulation class: B(130C) or F(155C)
! Input voltage: up to 1000V
! Output voltage: up to 1000V
! Frequency: 50-400Hz
! Protection index: IP00
! Static screen: on request
! Mounting hardware on request:
horizontal or on the wall

c

c1

TLIM

Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fără notificare prealabilă.
The information presented above are typical data and can be changed without prior notice.
e
b

d
a

b1

TLIT - TRANSFORMATOARE LAMELARE TRIFAZATE
THREE-PHASE LAMELAR TRANSFORMERS
Caracteristici:
! Gama 40 – 125 kVA
! Construcţie deschisă, impregnate
! Clasă de izolaţie: B(130C) sau
F(155C)
! Tensiune primară: pînă la 1000V
! Tensiune secundară: pînă la 1000V
! Frecvenţa: 50-400Hz
! Grad de protecţie: IP00
! Ecran static: la cerere
! Sistem de montare la cerere:
orizontal sau pe perete

c

c1

TLIT

a

Caracteristici:
! Gama 40 – 125 kVA
! Construcţie deschisă, impregnate
! Clasă de izolaţie: B(130C) sau
F(155C)
! Tensiune primară: pana la 1000V
! Tensiune secundară: pana la 1000V
! Frecvenţa: 50-400Hz
! Grad de protecţie: IP00
! Ecran static: la cerere
! Sistem de montare la cerere:
orizontal sau pe perete

b

Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fără notificare prealabilă.
The information presented above are typical data and can be changed without prior notice.

www.petra-toroid.ro
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AUTOTRANSFORMATOARE REGLABILE
Caracteristici:
! Au randament foarte ridicat
! Funcţionează la o temperatura

scăzută (max 40/50ºC)
! Suportă suprasarcinile 1000% pe
!

!

!
!

timp scurt
Independent de mărimea sarcinii sau
de factorul de putere, căderea de
tensiune este mică
În cazul acţionării cu un motor
electric se obţine o izolaţie sigură
între circuitele de forţă şi cele de
comandă
Nu produc distorsiuni armonice
Nu produc perturbaţii electromagnetice

Aplicaţii:
! Reglarea tensiunii
! Controlul vitezei
! Controlul iluminatului in teatre,

hoteluri, studiouri fotografice
! Surse de alimentare
! Controlul încălzirii în procesele

industriale
! Standuri de testare ale motoarelor
! Surse de tensiune pentru testări

electrice ale întrerupătoarelor,
surselor neîntreruptibile,
generatoarelor, aparaturii de măsură
şi control
! Comanda redresoarelor pentru
galvanizare
! Stabilizatoare automate de tensiune

16

VOLTAGE REGULATORS
Characteristics:

! Very efficient
! Runs cool ( 40/50ºC max )
! Withstands 1000% overloads short
term

! Independent of load size or power
factor - voltage to the load changes
little from full load to none.
! Motor drive control provides
complete isolation between power
and control circuits
! Do not produce harmonic distortion
! Do not produce electromagnetic
interferences

Applications:

! Regulate voltage
! Speed control
! Lighting control in theatres, hotels,
photographic studios
Power supplies
Industrial process heating control
Motor test stands
Source voltage & load banks for
electrical testing: circuit braker,
uninteruptible power supplies,
generators, testing equipment
! Control of rectifiers in electroplating
! Automatic voltage stabilisers

!
!
!
!

STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU
AUTOTRANSFORMATOARE REGLABILE

AC SERVO-MECHANICAL
VOLTAGE STABILISER

Caracteristici:
! Variaţii largi ale tensiunii de intrare
+/- 15%; (+/- 20% la cerere)
! Acurateţe ridicată în stabilizarea
tensiunii de ieşire +/- 1%
! Timp de răspuns rapid
! Nu produc distorsiuni armonice
! Nu afectează sarcina, fără variaţii ale
factorului de putere
! Randament ridicat 95%
! Stabilitatea tensiunii este garantată
şi in prezenţa variaţiilor de frecvenţă
+/- 5%

Characteristics:
! Large Input voltage variations
+/- 15% ( +/- 20 % on request).
High Accuracy of Output voltage
stability +/- 1%
! Fast speed response time
! No harmonic distortion
! No affection by load or power factor
variations
! High efficiency 95%
! Voltage stability guaranteed also in
presence of frequency variations of
+/- 5%

Aplicaţii:
! Echipamente pentru procesarea
datelor
! Transmisii, telecomunicaţii si staţii
radar
! Echipamente de testare şi sisteme de
măsurare
! Fotocopiere şi maşini unelte
! Sisteme de siguranţă, alarme şi
iluminat
! Orice echipament electronic sau
electric sensibil la variaţiile de
tensiune

Applications:
! Data processing equipment
! Transmissions,telecommunications
and radar stations
! Test control and measuring system
! Photocopying and tool machine
! Safety, alarm and lighting plants
! Any electronic or electric equipment
sensitive to voltage variations.

www.petra-toroid.ro
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