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OPTIMUM POWER TO YOUR BUSINESS

Sisteme de 
alimentare
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Sistemele de legare la pământ IT (cu împământare
izolată) sunt mai puțin utilizate în aplicații industriale, 
comparativ cu sistemul TN (cu neutrul conectat).
Principalul motiv îl constituie menținerea integrității
instalației.
Doar datorită securității electrice pe care o oferă,
sistemele IT sunt preferate pentru alimentarea
consumatorilor vitali. Principala diferență a sistemului
IT față de sistemul TN o reprezintă lipsa legăturii directe 
la sistemul de împământare. Acest lucru este obținut
prin intermediul unui transformator de izolare. Fiecare
sarcină racordată la acest sistem de distribuție trebuie să
aibă propria împământare. Aceste sisteme sunt utilizate 
în special în alimentarea unor consumatori speciali, cum
sunt sălile de operație din spitale.   

Avertizor alarmă
Dispozitiv de monitorizare

Transformator de separare
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SISTEME PENTRU APLICAȚII MEDICALE

Sisteme de alimentare pentru aplicații medicale - Specificații tehnice

UPS

Beneficiile sistemului de izolaţie

În cazul apariției primului defect,
deconectarea consumatorilor nu
are loc. Echipamentul de securitate
controlează permanent sistemul, prin
urmare întreruperea alimentării este 
împiedicată.  
Dispozitivele medicale continuă să 
funcţioneze normal.  
Curentul de defect este redus la nivelul 
non-critic, ceea ce înseamnă o reducere
de la nivelul mA la nivelul μA.

CONŢINUTUL SISTEMULUI:

Supravegherea rezistenţei
de izolaţie, încărcării şi
temperaturii

ILT-107-V.4 este un dispozitiv 
multifuncțional produs pentru controlul
rezistenţei de izolație. Parametri ce pot fi 
monitorizați sunt următorii: 

Rezistenţa de izolație a unei faze sau a
maxim 3 faze în sistem IT 230V AC
Rezistenţa de izolaţie pentru un sistem
IT 24V AC (lămpi OP cu 1 sau 2 circuite
monofazate)

Curentul de operare al 
transformatoarelor monofazate sau 
cu mai multe faze, până la 8 kVA (prin 
convertoare)
Temperatura în înfășurările
transformatorului (prin sonde de 
temperatură)
Monitorizarea tuturor liniilor de
măsurare. Display-ul grafic încorporat
permite o operare intuitivă, furnizând
detaliile tuturor mesajelor de operare 
și eroare. Toți parametrii reglabili pot fi
setați prin intermediul meniului acești
parametri fiind stocați într-o memorie
EEProm nevolatilă.
Transfer neîntrerupt între surse
independente  
Caracteristică de transfer sincron / 
asincron    
Facilităţi de comunicație RS232 / RS485
Diagnostic rapid, control prin
microprocesor 
Transfer la a doua sursă în mai puţin de 
5 ms în caz de valori de tensiune scăzute 
/ ridicate 

Panou avertizare (BMTI4)

Acest terminal este utilizat pentru afişarea 
semnalelor de operare şi eroare în 
sistemele IT în zonele utilizate în scopuri 
medicale în conformitate cu DIN VDE 0100 
T710-2002:11. Unitatea are de asemenea 
o suprafaţă antibacteriană. Meniul intuitiv 
îl face uşor de utilizat. Pot fi create texte 
de alarmă personalizate cu softul de 
configurare, ceea ce ajută personalul 
medical.   
Display-ul cu dimensiuni generoase 
este luminat, permițând o afişare clar 
structurată a informaţiilor din mai multe 
sisteme. Butoanele multifuncţionale 
programabile vă permit să controlaţi 
afişajul. Funcţiile manuale de test şi 
service pot fi iniţiate prin magistrala de 

date a sistemului. Datele tehnice ale 
unităţii electrice şi stările de operare sunt
transmise prin magistrala CAN.
În plus față de afișajul pe ecran, stările 
de pe ecran sunt evidențiate prin LED-uri 
(roșu, verde și galben). Unitatea poate fi 
upgradată pentru a include intrări şi ieşiri
digitale prin adăugarea unei plăci de 
circuite integrate. Terminalele de

operare şi alarmă se pot monitoriza 
reciproc în timpul operării dacă două sau
mai multe unităţi BMTI4 sunt utilizate şi 
este indicată o defecţiune a unei unităţi 
BMTI4.

Transformator de separare
(izolare galvanică)

Transformatoarele de separare sunt 
principalele dispozitive ale sistemelor
izolate. Cu ajutorul transformatorului 
de separare, instalația alimentată este
izolată de sistemul de legare la pământ. 
Prin urmare, curentul defect este redus 
de la nivelul mA la nivelul μA. În plus,
există un avantaj suplimentar; în cazul 
unui scurtcircuit iniţial fază-pământ,
întreruperea alimentării nu va avea loc. 
Transformatoarele de separare ale 
spitalelor care alimentează locaţii esenţiale
trebuie să respecte următoarele condiții:

Puterea nominală a transformatorului 
va fi maximum 10 kVA în monofazat.
Va fi monofazat. În cazul în care este
trifazat, tensiunea L-L  trebuie să fie 
250V AC
Tensiunea de scurtcircuit va respecta
condiţia Uk <  3%.
Curentul de mers în gol va respecta 
condiţia Io < 3%.
Valoarea  curentului de pornire va fi mai 
mică de 8In.


