Segurança e Treinamento

Segurança/Treinamento

Load-Trainer™

XFMR

Load-Trainer™

TREINAMENTO

O Load-Trainer™ é um treinador
elétrico totalmente funcional que
permite a simulação da maioria
dos esquemas de ligação dos
transformadores de distribuição.
Isso faz do Load Trainer™ uma
valiosa adição para qualquer
programa de segurança e
treinamento.
O treinador e simulador de
transformador Load-Trainer™
tem a capacidade de conectar
transformadores monofásicos com
os seguintes tipos de trifásicos:
•
•
•
•

Delta-Delta
Delta-Wye
Delta Aberto-Delta Aberto
Wye-Delta
y
y
• Wye-Wye
• W
Wye (uma perna fora)- Delta Aberto

SIMULAÇÃO
Interruptores escondidos podem ser
manipulados para causar problemas
de campo comuns no momento da
instalação ou após a instalação ter sido
realizada. Alguns deles incluem:
•
•
•
•
•
•
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Conexões de bucha de baixa tensão
Polaridade
Regeneração
Faseamento de lado alto
Abertura primária
Abertura secundária

Load-Trainer™

Segurança/Treinamento

XFMR

FLEXÍVEL
Há dois modelos de Load-Trainer™. O XFMR-3BUSHING simula três
transformadores de bucha de tensão de lado baixo. O XFMR-4BUSHING simula
quatro transformadores de bucha de tensão de lado baixo. A opção XFMR-PRL
fornece um painel frontal adicional que atua como uma unidade escrava para o
painel frontal padrão.
O simulador e treinador de transformador Load-Trainer™ é portátil, compacto
e de fácil transporte. O equipamento é alimentado através de uma tomada
convencional de 110 VCA.

Treinamento = Segurança!

XFMR-3BUSHING

Simulador de Transformador de Três Buchas Load-Trainer™

XFMR-4BUSHING

Simulador de Transformador de Quatro Buchas Load-Trainer™

XFMR-PRM

Medidor de Rotação de Fase

XFMR-LEADS

Coleção de Bananas Condutoras Extras

XFMR-3BUSHING-PRL

Painel Frontal Adicional de Três Buchas

XFMR-4BUSHING-PRL

Painel Frontal Adicional de Quatro Buchas

COMO FAZER UM PEDIDO:

veja a tabela acima

utilitysolutionsinc.com

UTILITY
SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21 st Century Lineman

Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410
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Segurança e Treinamento

Reboques de Demonstração

Reboque

Reboques de Demonstração de Ferramentas

Os reboques de demonstração de ferramentas da Utility
Solutions oferecem um excelente meio para avaliar as
ferramentas das linhas quentes de modo prático. A Utility
Solutions periodicamente atualiza cada um de nossos
reboques para refletir nossa variedade de produtos em
constante crescimento. Além
disso, o nosso Testador de
Aterramentos USGT-600 e
Simulador de Transformador Load Trainer XMFR-001 são totalmente
funcionais (requerem uma fonte de alimentação de 110 VCA).
Os reboques estão localizados nos Estados Unidos e Canadá.
Contate o seu representante de vendas local para agendar uma
visita do reboque o mais cedo possível.

Demonstrações Práticas
Diretamente no Seu
Estacionamento!

Desde a primavera setentrional de 2009, a USI já
conta com 7 reboques na América do Norte.

Peça ao seu Representante
uma Demonstração!
COMO FAZER UM PEDIDO:
Reboque

utilitysolutionsinc.com

Peça ao seu Representante

UTILITY
SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21 st Century Lineman
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Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410

