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För en säker sjukvård 
 
Tufvassons har ett stort utbud av transformatorer och över femtio års erfarenhet 
av egen tillverkning.  Vi arbetar tillsammans med sjukhus och vårdinrättningar 
och vägleder till rätt transformator. Behöver du en produkt som inte finns så ser  
vi till att tillverka den. 
 
 

Anpassningstransformator  
för medicinsk utrustning 
 
Transformatorn har utvecklats för att göra vården säkrare. 
Den minimerar elektriska fel i den anslutna apparaturen 
och störningar av omgivande elektronisk utrustning. 
Transformatorn har skilda primär- och sekundärlindningar 
och är utförd för anpassning av kretsar. Mittuttag finns på 
sekundärlindningen som är förbunden med skyddsjord i 
den matande kretsen. Detta ger ett tvåfassystem med 
max 115V till skyddsjord och möjlighet att upptäcka en 
överledning till jord från endera fasen samt minimerar 
läckströmmar vid ett första felfall. 
 

 
Typ: KFIS 1100 
Art.nr.: 7253-0081 
Inspänning: 230V, 50-60 Hz 
Utspänning: 230V, med mittuttag    
Effekt: 1100 VA 
Vikt: 22 kg 
Kapslingsklass: IP30 
Läckström: < 100 µA 
Utförande: ⋅ Härdplastingjuten transformator i pulverlackad stålkapsling.  

⋅ Primär nätsladd 5,0m; 3 x 1,00mm2, allpolig strömbrytare, indikeringslampa,  2-polig återställbar 
överströmsskydd 7,0 A och uttag för anslutning av apparat max. 1200 VA med låg läckström.  
⋅ Sekundärt 6 st nycklade uttag enl. EN 60 320/C13 avsäkrade med 2-polig återställbar 
överströmsskydd 2,0A samt 4,0A. Uttagen avsäkrade 2 + 4. 
⋅ Möjlighet finns till fixering av transformatorn via 4 st M5-gängor i botten. 

Dimensioner: 310 x 225 x 180 mm  (l x b x h) 
Montage: Fritt uppställd. 
Tillverkningsnorm: Säkerhet: EN 60601-1-1; EN 61558-1; EN 61558-2-1 

Emission: EN 61000-6-3; EN 61000-6-4; IEC 62041 
Immunitet: EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; IEC 62041 
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Kopplingsschema och produktillustration 
 
 

 
 

 


