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Uppfyller energisektorns krav 
 
Tufvassons har ett brett utbud av transformatorer och över femtio års erfarenhet 
av egen tillverkning. Vi erbjuder strömförsörjning för miljöer som ställer höga krav  
på isolation och säkerhet, det gäller till exempel energisektorn. Vi hjälper dig att  
välja rätt och om du behöver en produkt som inte finns så ser vi till att tillverka den. 

 

När kraven på isolation är extra höga  
 
Transformatorn uppfyller isolationskategori III (>4kV), har 
skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna 
och är anpassad för matning av SELV- och PELV-
anläggningar. Den är mycket tålig för hög kortvarig 
överbelastning och passar utmärkt för strömförsörjning av 
signalanordningar, ställdon och termostater. Montage 
(nyckelhålsmontage) och anslutning utförs enkelt. 
Strypnipplarna har anpassade steg för att kunna sluta tätt 
kring kabeln. Precis som andra produkter från Tufvassons är 
transformatorn även skyddad mot kortslutning och 
överbelastning samt uppfyller försäkringsbolagens krav på 
självslocknande plast i höljet. 
 

Typ: PVL 121 
Art.nr.: 8324-0046 E nr 52 141 16 
Inspänning: 230V, 47-63 Hz N - L 
Utspänning: 24Vdc (ofiltrerad, linjär) 
Effekt:  120 VA (5 A) 
Vikt: 3,4 kg 
Kapslingsklass: IP54 
Isolationsklass: 4,2 kV 

Omgivningstemp: max 40 oC (vid 50 oC skall belastningen minskas till 100 VA) 
Utförande: - Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, självslocknande termoplast (V0). 
 - Dubbelisolerad (skall ej skyddsjordas). 

- Skyddad mot kortslutning och överbelastning med primärt återställbart överlastskydd 1,0 A. 
 - Primär kopplingsplint 3-polig 4 mm² max. vridmoment 0,5 Nm. 
 - Sekundär kopplingsplint 2-polig 4 mm² max. vridmoment 0,5 Nm. 
 - Konventionell järnkärna och diodbrygga för likriktning. 
Montage: Väggmontage med 3 skruv, de övre hålen nyckelsmontage. 
Tillverkningsnorm: LVD: EN 61558-1; EN 61558-2-6 
 EMC: EN 61204-3 
Övrigt: Om det krävs för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en 

allpolig el-kopplare. 
 Vid låg belastning kan utspänningen sänkas 10% genom omkoppling på plint. För att sänka 

utspänningen anslut N på 2. 
 Bör inte användas vid kapacitiv last.   
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Kopplingsschema och produktillustration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belastningsdiagram 
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