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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 548/2014 

av 21. mai 2014 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til små, 

mellomstore og store krafttransformatorer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter å ha rådspurt samrådsforumet for miljøvennlig utforming og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har gjennomført en forberedende undersøkelse for å analysere de miljømessige og økonomiske aspektene 

ved transformatorer. Undersøkelsen er utviklet i samarbeid med interessenter og berørte parter fra Unionen, og 

resultatene er gjort offentlig tilgjengelige. Transformatorer anses som energirelaterte produkter i henhold til artikkel 2 

nr. 1 i direktiv 2009/125/EF. 

2) Undersøkelsen viste at energi i bruksfasen er det mest betydelige miljøaspektet som kan påvirkes gjennom produkt-

utforming. Det anvendes betydelige mengder råstoffer (kobber, jern, harpiks, aluminium) til framstilling av trans-

formatorer, men markedsmekanismene synes å sikre at de behandles på en egnet måte når de kasseres, og det er derfor 

ikke nødvendig å fastsette supplerende krav til miljøvennlig utforming. 

3) Krav til miljøvennlig utforming fastsatt i vedlegg I gjelder produkter som bringes i omsetning eller tas i bruk uansett 

hvor de installeres. Kravene kan derfor ikke gjøres avhengige av produktets bruksområde. 

4) Transformatorer kjøpes som regel inn i henhold til en rammeavtale. I denne sammenheng menes med innkjøp den avtale 

som inngås med produsenten med henblikk på levering av en bestemt mengde transformatorer. Avtalen anses for å tre i 

kraft den dagen partene undertegner den. 

5) Visse kategorier av transformatorer bør på grunn av sin særlige funksjon ikke omfattes av denne forordning. Disse 

transformatorenes energiforbruk og potensial for økonomisering er ubetydelig sammenlignet med andre transformatorer. 

6) På grunn av vektbegrensninger gis det lovgivningsmessige konsesjoner for montering av transformatorer på strøm- og 

telefonmaster. For å unngå misbruk av transformatorer som er produsert særskilt med tanke på mastemontering, bør 

disse transformatorene være synlig merket med «bare til montering på master» for å lette arbeidet til de nasjonale 

markedstilsynsmyndigheter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 22.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 48. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

2019/EØS/77/41 
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7) Det gis lovgivningsmessige konsesjoner for transformatorer som er utstyrt med innretninger som kan utføre 

spenningsregulerende funksjoner for å integrere distribuert produksjon fra fornybare kilder i distribusjonsnettet. Slike 

konsesjoner bør gradvis fases ut i takt med at den nye teknologien utvikles og målestandarder blir tilgjengelige for å 

skille tapene til den sentrale transformatoren fra tapene i utstyret som utfører tilleggsfunksjoner. 

8) Kravene til miljøvennlig utforming av mellomstore krafttransformatorers energiytelse/energieffektivitet og av store 

krafttransformatorers energieffektivitet bør fastsettes med sikte på å harmonisere kravene til miljøvennlig utforming av 

disse innretningene i hele Unionen. Slike krav vil også kunne bidra til et velfungerende indre marked og til å forbedre 

medlemsstatenes miljøprestasjon. 

9) Det er også nødvendig å fastsette krav til miljøvennlig utforming av mellomstore og store krafttransformatorer for å øke 

gjennomtrengningen av markedet for teknologier og konstruksjonsmåter som forbedrer deres energiytelse eller 

energieffektivitet. Samlet tap per år for alle transformatorer i de 27 EU-landene i 2008 utgjorde 93,4 TWh. Potensialet 

for kostnadseffektiv forbedring gjennom en mer effektiv utforming er anslått til omtrent 16,2 TWh per år i 2025, som 

tilsvarer et utslipp på 3,7 millioner tonn CO2. 

10) Det er nødvendig å sikre at kravene til miljøvennlig utforming innføres i flere faser, slik at produsentene får tilstrekkelig 

tid til å endre produktenes utforming. Det bør fastsettes frister for gjennomføringen av disse kravene som tar hensyn til 

kostnadene for produsenter, særlig små og mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres at de politiske målene nås i 

tide. 

11) For at denne forordning skal kunne gjennomføres effektivt, oppfordres de nasjonale reguleringsmyndighetene på det 

sterkeste til å ta hensyn til hvordan minstekravene til energieffektivitet vil påvirke transformatorenes førstegangskostnad 

og til å tillate installering av transformatorer som er mer effektive enn det forordningen krever, når det er økonomisk 

forsvarlig sett i forhold til livssyklusen som helhet, herunder en passende vurdering av tapsbegrensningen. 

12) For å legge til rette for samsvarskontroller bør produsentene anmodes om å framlegge opplysninger i den tekniske 

dokumentasjonen som er nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 2009/125/EF. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 

2009/125/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig utforming av transformatorer som bringes i omsetning eller tas i bruk, 

og som har en minste merkeeffekt på 1 kVA og brukes i 50 Hz overførings- og distribusjonsnett for elektrisk kraft eller til 

industrielle formål. Denne forordning gjelder bare for transformatorer som er kjøpt etter at denne forordning er trådt i kraft. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på transformatorer som er særskilt utformet og brukes til følgende formål: 

— måletransformatorer, særskilt utformet for måleinstrumenter, målere, releer og andre lignende innretninger, 

— transformatorer med lavspenningsviklinger som er særskilt utformet for bruk med likerettere for å forsyne likestrøm, 

— transformatorer som er særskilt utformet for å koples direkte til en ovn, 

— transformatorer som er særskilt utformet for offshorebruk og flytende offshorebruk,  
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— transformatorer som er særskilt utformet for nødanlegg, 

— transformatorer og autotransformatorer som er særskilt utformet for forsyningssystemer for jernbanen, 

— jordingstransformatorer, det vil si trefasede transformatorer beregnet på å danne et nullpunkt for jording av et system, 

— trekktransformatorer montert på rullende materiell, det vil si transformatorer som er koplet til en kontaktledning for 

vekselstrøm eller likestrøm, direkte eller via en omformer, og brukes i faste installasjoner i jernbanesystemer, 

— starttransformatorer, særskilt utformet for å starte trefasede induksjonsmotorer for å unngå fall i tilførselsspenningen, 

— testtransformatorer, særskilt utformet for å brukes i en krets for å produsere en bestemt spenning eller strømstyrke med 

henblikk på prøving av elektrisk utstyr, 

— sveisetransformatorer, særskilt utformet for bruk i utstyr til buesveising eller motstandssveising, 

— transformatorer som er særskilt utformet for eksplosjonssikkert utstyr og bruk i underjordiske brudd(1), 

— transformatorer som er særskilt utformet for bruk på dypt vann (nedsenket), 

— mellomtransformatorer for mellomspenning (MV) på inntil 5 MVA, 

— store krafttransformatorer, når det er påvist at det for en bestemt bruk ikke finnes teknisk gjennomførbare alternativer som 

gjør det mulig å oppfylle minstekravene til effektivitet fastsatt i denne forordning, 

— store krafttransformatorer som på samme fysiske sted / i samme fysiske installasjon erstatter tilsvarende eksisterende store 

krafttransformatorer, når disse ikke kan erstattes uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader til transport og/eller 

installasjon, 

unntatt når det gjelder kravene til produktopplysninger og teknisk dokumentasjon fastsatt i vedlegg I nr. 3 og 4. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning og dens vedlegg menes med: 

1) «krafttransformator» et statisk apparat med to eller flere viklinger som gjennom elektromagnetisk induksjon omdanner et 

system med vekselspenning og vekselstrøm til et annet system med vekselspenning og vekselstrøm, som regel med ulike 

verdier ved samme frekvens, for å overføre elektrisk kraft, 

2) «liten krafttransformator» en krafttransformator med en høyeste spenning for utstyr som ikke overstiger 1,1 kV, 

3) «mellomstor krafttransformator» en krafttransformator med en høyeste spenning for utstyr som overstiger 1,1 kV, men er 

høyst 36 kV, og en merkeeffekt som er lik eller større enn 5 kVA, men mindre enn 40 MVA, 

4) «stor krafttransformator» en krafttransformator med en høyeste spenning for utstyr som overstiger 36 kV og en 

merkeeffekt som er lik eller større enn 5 kvA, eller en merkeeffekt som er lik eller større enn 40 MVA uavhengig av den 

høyeste spenningen for utstyr, 

5) «oljeisolert transformator» en krafttransformator der den magnetiske kretsen og viklingene ligger i en væske, 

6) «tørrisolert transformator» en krafttransformator der den magnetiske kretsen og viklingene ikke ligger i en isolerende 

væske, 

7) «mellomstor mastetransformator» en krafttransformator med en merkeeffekt på inntil 315 kVA som er egnet for 

utendørsbruk og utformet for montering på luftledningers bærende deler,  

  

(1) Utstyr som er beregnet på bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser, er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF (EUT L 100 

av 19.4.1994, s. 1). 
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8) «fordelingstransformator med spenningsregulering» en mellomstor krafttransformator som er utstyrt med tilleggskompo-

nenter i eller utenfor transformatorbeholderen, for automatisk kontroll av transformatorens inngangs- eller utgangs-

spenning for å regulere spenningen ved belastning, 

9) «vikling» den samlingen av vindinger som danner en strømkrets som er koplet til en av transformatorspenningene, 

10)  «en viklings merkespenning» (Ur) den spenningen som skal anvendes eller utvikles ved tomgang, mellom terminalene på 

en vikling uten uttak, eller på en vikling med uttak som er koplet på primærkontakten, 

11) «høyspenningsvikling» viklingen med den høyeste merkespenningen, 

12) «høyeste spenning for utstyr» (Um) for en transformatorvikling: den høyeste effektivverdien for hovedspenning i et 

trefasesystem som en transformatorvikling er utformet for med hensyn til dens isolering, 

13) «merkeeffekt» (Sr) en konvensjonell verdi av en viklings tilsynelatende effekt, som sammen med viklingens merke-

spenning bestemmer dens merkestrøm, 

14) «belastningstap» (Pk) absorbert aktiv effekt ved merkefrekvens og referansetemperatur for et viklingspar når merke-

strømmen (regulert strøm) går gjennom en av viklingenes linjeterminaler, og den andre viklingens terminaler er kortsluttet, 

og disse viklingene har et uttak som er koplet på primærkontakten, mens eventuelle ytterligere viklinger er åpne, 

15) «tomgangstap» (Po) den aktive effekten som absorberes ved merkefrekvens når transformatoren er spenningssatt og den 

sekundære kretsen er åpen. Den anvendte spenningen er merkespenningen, og dersom den spenningssatte viklingen har et 

uttak, er den koplet på primærkontakten, 

16) «indeks for høyeste effektivitet» (PEI) den høyeste verdien for forholdet mellom transformatorens tilsynelatende overførte 

effekt minus de elektriske tapene, og transformatorens tilsynelatende overførte effekt. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvennlig utforming 

Små krafttransformatorer, mellomstore krafttransformatorer og store krafttransformatorer skal oppfylle kravene til miljøvennlig 

utforming fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

Samsvarsvurdering skal være systemet for intern kontroll av utforming som er fastsatt i vedlegg IV til direktiv 2009/125/EF, 

eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V til samme direktiv. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF, skal de anvende framgangsmåten for verifisering fastsatt i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 6 

Veiledende referanseverdier 

Veiledende referanseverdier for de transformatorene som har de beste teknisk mulige egenskapene ved tidspunktet for 

vedtakelsen av denne forordning, er angitt i vedlegg IV. 
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Artikkel 7 

Ny vurdering 

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt på bakgrunn av den tekniske utvikling senest tre år etter at den har trådt i 

kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for samrådsforumet. Den nye vurderingen skal omfatte minst følgende: 

— muligheten for å fastsette minsteverdier for indeksen for høyeste effektivitet for alle mellomstore krafttransformatorer, 

herunder dem med en merkeeffekt på under 3 150 kVA, 

— muligheten for å skille tapene som er forbundet med kjernetransformatoren, fra tap i andre spenningsregulerende 

komponenter, når det er aktuelt, 

— egnetheten av å fastsette minstekrav til ytelse for énfasetransformatorer, samt for små krafttransformatorer, 

— om det fortsatt er hensiktsmessig å gi konsesjoner for mastetransformatorer og for særskilte kombinasjoner av 

viklingsspenninger for mellomstore krafttransformatorer, 

— muligheten for å ta hensyn til annen miljøpåvirkning enn energi i bruksfasen. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 21. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Krav til miljøvennlig utforming 

1. Minstekrav til energiytelse eller energieffektivitet for mellomstore krafttransformatorer 

Mellomstore krafttransformatorer skal overholde de høyeste tillatte verdiene for belastningstap og tomgangstap eller indeks-

verdiene for høyeste effektivitet (PEI) fastsatt i tabell I.1 til I.5, unntatt mellomstore mastetransformatorer, som skal overholde 

de høyeste tillatte verdiene for belastningstap og tomgangstap fastsatt i tabell I.6. 

1.1 Krav til trefasede mellomstore krafttransformatorer med en merkeeffekt på ≤ 3 150 kVA 

Tabell I.1: Høyeste belastningstap og tomgangstap (i W) for trefasede oljeisolerte mellomstore krafttransformatorer med én 

vikling med Um ≤ 24 kV og den andre med Um ≤ 1,1 kV 

 Fase 1 (fra 1. juli 2015) Fase 2 (fra 1. juli 2021) 

Merkeeffekt 

(kvA) 

Høyeste belastningstap Pk 

(W)(*) 

Høyeste tomgangstap Po 

(W)(*) 

Høyeste belastningstap Pk 

(W)(*) 

Høyeste tomgangstap Po 

(W)(*) 

≤ 25 Ck (900) Ao (70) Ak (600) Ao – 10 % (63) 

50 Ck (1 100) Ao (90) Ak (750) Ao – 10 % (81) 

100 Ck (1 750) Ao (145) Ak (1 250) Ao – 10 % (130) 

160 Ck (2 350) Ao (210) Ak (1 750) Ao – 10 % (189) 

250 Ck (3 250) Ao (300) Ak (2 350) Ao – 10 % (270) 

315 Ck (3 900) Ao (360) Ak (2 800) Ao – 10 % (324) 

400 Ck (4 600) Ao (430) Ak (3 250) Ao – 10 % (387) 

500 Ck (5 500) Ao (510) Ak (3 900) Ao – 10 % (459) 

630 Ck (6 500) Ao (600) Ak (4 600) Ao – 10 % (540) 

800 Ck (8 400) Ao (650) Ak (6 000) Ao – 10 % (585) 

1 000 Bk (10 500) Ao (770) Ak (7 600) Ao – 10 % (693) 

1 250 Bk (11 000) Ao (950) Ak (9 500) Ao – 10 % (855) 

1 600 Bk (14 000) Ao (1 200) Ak (12 000) Ao – 10 % (1 080) 

2 000 Bk (18 000) Ao (1 450) Ak (15 000) Ao – 10 % (1 305) 

2 500 Bk (22 000) Ao (1 750) Ak (18 500) Ao – 10 % (1 575) 

3 150 Bk (27 500) Ao (2 200) Ak (23 000) Ao – 10 % (1 980) 

(*) Høyeste tap for kVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.1, skal beregnes ved lineær interpolering. 
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Tabell I.2: Høyeste belastningstap og tomgangstap (i W) for trefasede tørrisolerte mellomstore krafttransformatorer med én 

vikling med Um≤ 24 kV og den andre med Um ≤ 1,1 kV. 

 Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Merkeeffekt 

(kvA) 

Høyeste belastningstap Pk 

(W)(*) 

Høyeste tomgangstap Po 

(W)(*) 

Høyeste belastningstap Pk 

(W)(*) 

Høyeste tomgangstap Po 

(W)(*) 

≤ 50 Bk (1 700) Ao (200) Ak (1 500) Ao – 10 % (180) 

100 Bk (2 050) Ao (280) Bk (1 800) Ao – 10 % (252) 

160 Bk (2 900) Ao (400) Ak (2 600) Ao – 10 % (360) 

250 Bk (3 800) Ao (520) Ak (3 400) Ao – 10 % (468) 

400 Bk (5 500) Ao (750) Ak (4 500) Ao – 10 % (675) 

630 Bk (7 600) Ao (1 100) Ak (7 100) Ao – 10 % (990) 

800 Ak (8 000) Ao (1 300) Ak (8 000) Ao – 10 % (1 170) 

1 000 Ak (9 000) Ao (1 550) Ak (9 000) Ao – 10 % (1 395) 

1 250 Ak (11 000) Ao (1 800) Ak (11 000) Ao – 10 % (1 620) 

1 600 Ak (13 000) Ao (2 200) Ak (13 000) Ao – 10 % (1 980) 

2 000 Ak (16 000) Ao (2 600) Ak (16 000) Ao – 10 % (2 340) 

2 500 Ak (19 000) Ao (3 100) Ak (19 000) Ao – 10 % (2 790) 

3 150 Ak (22 000) Ao (3 800) Ak (22 000) Ao – 10 % (3 420) 

(*) Høyeste tap for kVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.1, skal beregnes ved lineær interpolering. 

Tabell I.3: Korrigering av belastningstap og tomgangstap ved andre kombinasjoner av viklingsspenninger eller dobbel spenning 

i den ene eller begge viklingene (merkeeffekt ≤ 3 150 kVA) 

Én vikling med Um ≤ 24 kV og den 

andre med Um > 1,1 kV 

Høyeste tillatte tap i tabell I.1 og I.2 skal økes med 10 % for tomgangstap og med 10 % 

for belastningstap 

Én vikling med Um = 36 kV og den 

andre med Um ≤ 1,1 kV 

Høyeste tillatte tap i tabell I.1 og I.2 skal økes med 15 % for tomgangstap og med 10 % 

for belastningstap 

Én vikling med Um = 36 kV og den 

andre med Um > 1,1 kV 

Høyeste tillatte tap angitt i tabell I.1 og I.2 skal økes med 20 % for tomgangstap og med 

15 % for belastningstap 
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Ved dobbel spenning på én vikling For transformatorer med én høyspenningsvikling og to tilgjengelige spenninger på en 

lavspenningsvikling med ulike uttak skal tapene beregnes på grunnlag av det høyeste 

lavspenningsnivået på lavspenningsviklingen og være i samsvar med de høyeste tillatte 

tapene angitt i tabell I.1 og I.2. Den høyeste tilgjengelige effekten i det laveste 

spenningsnivået på lavspenningsviklingen i slike transformatorer skal begrenses til  

85 % av merkeeffekten ved høyeste spenningsnivå for lavspenningsviklingen. 

For transformatorer med én lavspenningsvikling og to tilgjengelige spenninger på en 

høyspenningsvikling med ulike uttak skal tapene beregnes på grunnlag av det høyeste 

høyspenningsnivået på høyspenningsviklingen og være i samsvar med de høyeste 

tillatte tapene angitt i tabell I.1 og I.2. Den høyeste tilgjengelige effekten i det laveste 

spenningsnivået på høyspenningsviklingen i slike transformatorer skal begrenses til  

85 % av merkeeffekten ved høyeste spenningsnivå for høyspenningsviklingen. 

Dersom den fulle nominelle effekten er tilgjengelig uavhengig av kombinasjonen av 

spenninger, kan tapsnivåene angitt i tabell I.1 og I.2 økes med 15 % for tomgangstap og 

med 10 % for belastningstap 

Ved dobbel spenning på begge 

viklinger 

Høyeste tillatte tap i tabell I.1 og I.2 kan økes med 20 % for tomgangstap og med 20 % 

for belastningstap for transformatorer med dobbel spenning på begge viklinger. 

Tapsverdiene er angitt for den høyest mulige merkeeffekten og på grunnlag av at 

merkeeffekten er den samme uavhengig av kombinasjonen av spenninger. 

1.2. Krav til mellomstore krafttransformatorer med en merkeeffekt på > 3 150 kVA 

Tabell I.4: Minsteverdier for indeksen for høyeste effektivitet (PEI) for oljeisolerte mellomstore krafttransformatorer 

Merkeeffekt (kvA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Laveste indeks for høyeste effektivitet (%) 

3 150 < Sr ≤ 4 000 99,465 99,532 

5 000 99,483 99,548 

6 300 99,510 99,571 

8 000 99,535 99,593 

10 000 99,560 99,615 

12 500 99,588 99,640 

16 000 99,615 99,663 

20 000 99,639 99,684 

25 000 99,657 99,700 

31 500 99,671 99,712 

40 000 99,684 99,724 
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Minsteverdier for PEI for kVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.4, skal beregnes ved lineær interpolering. 

Tabell I.5: Minsteverdier for indeksen for høyeste effektivitet (PEI) for tørrisolerte mellomstore krafttransformatorer 

Merkeeffekt (kvA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Laveste indeks for høyeste effektivitet (%) 

3 150 < Sr ≤ 4 000 99,348 99,382 

5 000 99,354 99,387 

6 300 99,356 99,389 

8 000 99,357 99,390 

≥ 10 000 99,357 99,390 

Minsteverdier for PEI for kVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.5, skal beregnes ved lineær interpolering. 

1.3 Krav til mellomstore krafttransformatorer med en merkeeffekt på ≤ 3 150 kVA og utstyrt med uttak som er egnet 

til drift når de settes under spenning eller belastes med henblikk på spenningsregulering. Fordelingstrans-

formatorer med spenningsregulering hører inn under denne kategorien. 

Høyeste tillatte tapsnivå fastsatt i tabell I.1 og I.2 skal økes med 20 % for tomgangstap og med 5 % for belastningstap i fase 1 

og med 10 % for tomgangstap i fase 2. 

1.4. Krav til mellomstore mastetransformatorer 

Nivåene for belastningstap og tomgangstap angitt i tabell I.1 og I.2 gjelder ikke oljeisolerte mastetransformatorer med en 

merkeeffekt på mellom 25 kVA og 315 kVA. For disse særskilte modellene av mellomstore mastetransformatorer angis de 

høyeste tillatte tapsnivåene i tabell I.6. 

Tabell I.6 Høyeste belastningstap og tomgangstap (i W) for mellomstore oljeisolerte mastetransformatorer 

 Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Merkeeffekt 

(kvA) 

Høyeste belastningstap  

(i W)(*) 

Høyeste tomgangstap  

(i W)(*) 

Høyeste belastningstap  

(i W)(*) 

Høyeste tomgangstap  

(i W)(*) 

25 Ck (900) Ao (70) Ck (725) Ao (70) 

50 Ck (1 100) Ao (90) Ck (875) Ao (90) 

100 Ck (1 750) Ao (145) Bk (1 475) Ao (145) 

160 Ck + 32 % (3 102) Co (300) Ck + 32 % (3 102) Co – 10 % (270) 
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 Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Merkeeffekt 

(kvA) 

Høyeste belastningstap  

(i W)(*) 

Høyeste tomgangstap  

(i W)(*) 

Høyeste belastningstap  

(i W)(*) 

Høyeste tomgangstap  

(i W)(*) 

200 Ck (2 750) Co (356) Bk (2 333) Bo (310) 

250 Ck (3 250) Co (425) Bk (2 750) Bo (360) 

315 Ck (3 900) Co (520) Bk (3 250) Bo (440) 

(*) Høyeste tillatte tap for kVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.6, skal beregnes ved lineær interpolering. 

2. Minstekrav til energieffektivitet for store krafttransformatorer 

Minstekravene til effektivitet for store krafttransformatorer er fastsatt i tabell I.7 og I.8. 

Tabell I.7: Minstekrav til indeksen for høyeste effektivitet for oljeisolerte store krafttransformatorer 

Merkeeffekt (MVA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Laveste indeks for høyeste effektivitet (%) 

≤ 4 99,465 99,532 

5 99,483 99,548 

6,3 99,510 99,571 

8 99,535 99,593 

10 99,560 99,615 

12,5 99,588 99,640 

16 99,615 99,663 

20 99,639 99,684 

25 99,657 99,700 

31,5 99,671 99,712 

40 99,684 99,724 

50 99,696 99,734 

63 99,709 99,745 

80 99,723 99,758 

≥ 100 99,737 99,770 
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Minsteverdier for PEI for MVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.7, skal beregnes ved lineær interpolering. 

Tabell I.8: Minstekrav til indeksen for høyeste effektivitet for tørrisolerte store krafttransformatorer 

Merkeeffekt (MVA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Minsteverdi for indeksen for høyeste effektivitet (%) 

≤ 4 99,158 99,225 

5 99,200 99,265 

6,3 99,242 99,303 

8 99,298 99,356 

10 99,330 99,385 

12,5 99,370 99,422 

16 99,416 99,464 

20 99,468 99,513 

25 99,521 99,564 

31,5 99,551 99,592 

40 99,567 99,607 

50 99,585 99,623 

≥ 63 99,590 99,626 

Minsteverdier for PEI for MVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.8, skal beregnes ved lineær interpolering. 

3. Krav til produktinformasjon 

Fra 1. juli 2015 skal følgende krav til produktinformasjon for transformatorer som omfattes av virkeområdet for denne 

forordning (artikkel 1), inngå i all tilknyttet produktdokumentasjon, herunder produsentenes fritt tilgjengelige nettsteder: 

a)  opplysninger om merkeeffekt, belastningstap og tomgangstap samt den elektriske effekten for eventuelle kjølesystemer som 

kreves ved tomgang, 

b)  for mellomstore (om relevant) og store krafttransformatorer, verdien av indeksen for høyeste effektivitet og den effekten der 

den forekommer, 

c)  for transformatorer med dobbel spenning, den høyeste merkeeffekten ved den lavere spenningen i samsvar med tabell I.3,  
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d)  opplysninger om vekten på krafttransformatorens hovedkomponenter (herunder minst lederen, lederens art og kjernema-

terialet), 

e)  for mellomstore mastetransformatorer, en synlig merking med «Bare til montering på master». 

Opplysningene i bokstav a), c) og d) skal også angis på krafttransformatorenes merkeplate. 

4. Teknisk dokumentasjon 

Den tekniske dokumentasjonen om krafttransformatorer skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  produsentens navn og adresse, 

b)  modellbetegnelse og den alfanumeriske koden som gjør det mulig å skille en modell fra andre modeller fra samme 

produsent, 

c)  opplysningene som kreves i henhold til nr. 3. 

Dersom (deler av) den tekniske dokumentasjonen bygger på (deler av) den tekniske dokumentasjonen for en annen modell, skal 

modellbetegnelsen for denne modellen angis, og det skal beskrives i den tekniske dokumentasjonen hvordan disse opplys-

ningene er blitt hentet fra den andre modellens tekniske dokumentasjon, f.eks. gjennom beregninger eller ekstrapoleringer, 

herunder de prøvinger produsenten har utført for å kontrollere disse beregningene eller ekstrapoleringene. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Måle- og beregningsmetoder 

Målemetode 

Når det gjelder samsvar med kravene i denne forordning, skal målinger utføres ved bruk av en pålitelig, nøyaktig og 

reproduserbar målemetode som bygger på de nyeste allment anerkjente målemetodene, herunder metoder fastsatt i dokumenter 

hvis referansenummer er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende. 

Beregningsmetoder 

Metoden for å beregne indeksen for høyeste effektivitet (PEI) for mellomstore og store krafttransformatorer er basert på 

forholdet mellom en transformators tilsynelatende overførte effekt minus de elektriske tapene, og transformatorens 

tilsynelatende overførte effekt. 

 

der: 

P0 er målingen av tomgangstap ved merkespenning og merkefrekvens på det nominelle uttaket 

Pc0 er den elektriske effekten som kreves av kjølesystemet ved tomgangsdrift 

Pk er det målte belastningstapet ved merkespenning og merkefrekvens på det nominelle uttaket, korrigert til referanse-

temperaturen 

Sr er transformatorens eller autotransformatorens merkeeffekt, som Pk er basert på 

 _____  
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VEDLEGG III 

Framgangsmåte for verifisering 

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF, skal de anvende følgende framgangsmåte for verifisering med hensyn til kravene fastsatt i vedlegg I: 

1)  Medlemsstatenes myndigheter skal prøve bare én enhet per modell. 

2)  Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav i vedlegg I til denne forordning dersom verdiene i den tekniske 

dokumentasjonen oppfyller kravene i vedlegg I, og dersom de målte parametrene oppfyller kravene i vedlegg I innenfor de 

verifiseringstoleransene som er angitt i tabellen i dette vedlegg. 

3)  Dersom resultatene nevnt i nr. 2 ikke oppnås, skal modellen anses for ikke å være i samsvar med denne forordning. 

Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge alle relevante opplysninger, herunder eventuelt prøvingsresultatene, for de 

andre medlemsstatenes myndigheter og Kommisjonen senest én måned etter at det er truffet en beslutning om at modellen 

ikke oppfyller kravene. 

Medlemsstatenes myndigheter skal bruke de måle- og beregningsmetodene som er fastsatt i vedlegg II. 

Med tanke på vekt- og størrelsesbegrensningene ved transport av mellomstore og store transformatorer kan medlemsstatenes 

myndigheter beslutte å gjennomføre framgangsmåten for verifisering hos produsenten, før transformatorene tas i bruk på det 

endelige bestemmelsesstedet. 

Verifiseringstoleransene fastsatt i dette vedlegg gjelder bare for medlemsstatenes myndigheters verifisering av de målte 

parametrene, og skal ikke brukes av produsenten eller importøren som en tillatt toleranse for å fastsette verdiene i den tekniske 

dokumentasjonen. 

Tabell 

Målt parameter Verifiseringstoleranser 

Belastningstap Den målte verdien skal ikke overstige den fastsatte verdien med mer enn 

5 %. 

Tomgangstap Den målte verdien skal ikke overstige den fastsatte verdien med mer enn 

5 %. 

Den elektriske effekten som kreves av kjølesys-

temet ved tomgangsdrift. 

Den målte verdien skal ikke overstige den fastsatte verdien med mer enn 

5 %. 
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VEDLEGG IV 

Veiledende referanseverdier 

På tidspunktet for vedtakelse av denne forordning ble følgende utpekt som beste tilgjengelige teknologi på markedet for 

mellomstore krafttransformatorer: 

a)  Oljeisolerte mellomstore krafttransformatorer: Ao – 20 %, Ak – 20 % 

b)  Tørrisolerte mellomstore krafttransformatorer: Ao – 20 %, Ak – 20 % 

c)  Mellomstore krafttransformatorer med kjerne av amorft stål: Ao – 50 %, Ak – 50 % 

Tilgangen på materiale for å framstille transformatorer med kjerne av amorft stål må forbedres ytterligere før slike tapsverdier 

kan bli angitt som minstekrav i framtiden. 

 __________  


