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Spoločnosť  LEMI  TRAFO  bola  založená  v roku  1996  so 
zameraním  na  výrobu  a obchodovanie  s elektrickými 
materiálmi,  ako  aj  na  konštrukciu  elektrických  zariadení. 
Postupne sa aktivity rozširovali a spoločnosť  kúpila továreň 
na  elektrotechnické  opravy  v priemyselnej  časti  mesta 
Pernik, s celkovou zastavanou plochou 8 000 m2. V priebehu 
niekoľkých rokov sa urobila rekonštrukcia továrne a továreň 
bola zariadená modernými strojmi a zariadeniami na výrobu 
olejových  distribučných  transformátorov.  V dôsledku 
výbornej  spolupráce  medzi  spoločnosťami  LEMI  TRAFO 
a svetoznámou  skupinou  TMC  Transformers,  ako  aj 
narastajúceho  záujmu  o suché  typy  transformátorov  bola 
založená spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom TMC 
Bulgaria,  so  zameraním  sa  na  výrobu  suchých
transformátorov.  Pre  potreby  novej  spoločnosti  bola 
vybudovaná  továreň  v blízkosti  továrne  LEMI  TRAFO 
s plochou  2 800  m2  a možnosťou  rozšírenia  na  8 000  m2. 
Továreň  bola  vybavená  nevyhnutnými  zariadeniami 
a modernou  testovacou  halou,  ktorá  zaručuje  kvalitu 
vyrábaných transformátorov. 
V súčasnosti  je  spoločnosť  LEMI  TRAFO  známa  nielen 

v Bulharsku,  ale  aj  na medzinárodnom  trhu.  Usilujeme  sa 
posilňovať  našu  pozíciu  a zvyšovať  počet  zákazníkov 
prostredníctvom  stabilného  rozvoja  a vynikajúceho  tímu. 
Naša  túžba  plniť  požiadavky  zákazníkov  a  poskytovať 
kvalitné produkty je dôvodom, že naša spoločnosť je známa 
korektnosťou, kvalitou a kompetitívnymi cenami. 



 

OSVEDČENIA  

  

Vzhľadom  na  vysoké  požiadavky  zákazníkov 
ohľadom  kvality  vyrábaných  transformátorov  a ich 
zhody s medzinárodnými  trendmi sa spoločnosť LEMI 
TRAFO  uchádzala  o  osvedčenie  organizácie  Bureau 
Veritas,  poprednej  a  bezvýhradne  celosvetovo 
uznávanej  certifikačnej organizácie,  za  cieľom prijatia 
systému  riadenia.  Po  úspešnom  audite  získala 
spoločnosť  LEMI  TRAFO osvedčenie  systému  riadenia 
kvality  ISO  9001:2000.  V niekoľkých  nasledujúcich 
rokoch  sme  prijali  tiež  systém  manažérstva 
bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  OHSAS 
18001:1999  a  systém  environmentálneho 
manažérstva  ISO  14001:2004.  Vďaka  tomuto  veríme, 
že  naši  zákazníci  budú  veľmi  spokojní  s  kvalitou 
ponúkaných transformátorov. 

Kontrola TRAFO 

Rýchly rast spoločnosti a nasmerovanie našich snáh 
smerom  k výrobe  distribučných  transformátorov mal 
za  následok  nevyhnutnosť  vytvorenia  inšpekčného 
orgánu,  ktorý  by  dovoľoval  vykonávať  testy  na 
vyrobených  transformátoroch.  Za  týmto  účelom  bola 
vytvorená nezávislá jednotka v rámci spoločnosti LEMI 
TRAFO s názvom „TRAFO Control“.  

Je to autorizovaná  jednotka na kontrolu od typu 
C  akreditovaná  Bulharskou  akreditačnou  službou 
(BAS) s akreditačným osvedčením s číslom 142 OKC. 
Má nasledujúci rozsah. 

Kontrolovanie 
• Elektrické  inštalácie  a zariadenia  až  do  napätí 

1 000 V 
• Elektrické  inštalácie  a zariadenia  do  a nad 

napätie 1 000 V 
• Elektrické  stroje  na  striedavé  a jednosmerné 

prúdy až do napätí 1 000 V 
• Elektrické ochranné zariadenia 
• Káblové vedenia na napätia do a nad 1 000 V 
• Výkonové transformátory do 35 kV 
• Meracie transformátory do 20 kV 
• Transformátorový olej 

 



 

VÝROBA A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 
 
 

 
Výrobňa na magnetické jadrá 

 
Vzhľadom na vysoké požiadavky trhu ohľadom kvality 

distribučných  transformátorov  investovala  spoločnosť 
LEMI  TRAFO  do  nákupu  vysokovýkonných  strojov 
s veľkou presnosťou spracovávania kremíkovej ocele od 
popredného výrobcu týchto druhov strojov, spoločnosti 
HEINRICH GEORG GmbH. 
 



 

VÝROBA A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
 

 
Výrobňa na vlnité nádoby 
 
Nádoby  vyrábame  len  z plochej  ocele.  Do  procesu 

výroby sme začlenili stroj na plazmové rezanie s vysokou 
presnosťou, digitálny ohýbací stroj a stroj na testovanie 
hustoty  oleja.  Pred  natretím  sa  nádoby  opieskujú,  aby 
získali  lepšiu  priľnavosť  a potom  sa  na  nádoby  naleje 
ekologická, vo vode rozpustná farba. 

 



 

VÝROBA A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
 

 
 
Sekcia na výrobu vinutí 
 
Aby  sme  zabezpečili  kvalitu  elektrickej  časti, 

používame  izolácie  materiálov  najvyššej  triedy. 
Transformátory s výkonmi od 250 kVA do 3 150 kVA sa 
použitím  stroja  TUBOLY  navíjajú  medenými  fóliami. 
V strede  roka  2010  očakávame  dodanie  ďalších  dvoch 
strojov na navíjanie vysokonapäťových vinutí od tej istej 
spoločnosti TUBOLY. 



 



 

Spoločnosť  LEMI  TRAFO  vyrába  trojfázové 
olejové  transformátory  s nominálnym  výkonom 
v rozsahu 25 kVA – 3 150 kVA. Naše transformátory 
sú  prispôsobené  na  inštaláciu  v elektrických 
trafostaniciach,  na  oceľových  priehradových 
stožiaroch a kompletných trafostaniciach. 
Ponúkame  veľkovýrobu  transformátorov  dvoch 

typov  v závislosti  od  vyhotovenia  –  hermeticky 
uzatvorené  alebo  s konzervátorom.  Vyrábame 
hermeticky uzatvorené  transformátory, ktoré majú 
nominálny  výkon  od  25  kVA  až  do  800  kVA 
a transformátory s konzervátorom  od 25 kVA až do 
3 150  kVA.  Všetky  transformátory  ponúkame  so 
štandardnými alebo zredukovanými stratami. 
ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI 
Hermeticky uzatvorené olejové transformátory 
(25 kVA – 800 kVA) 
• Nádoba vyrobená z vlnitých stien 
• Vysokonapäťové  a nízkonapäťové  priechodky 

v súlade s normami DIN 42530 a DIN 42531 
•    Prep²naļ odboļiek  s 5  polohami na  

prepínanie v  stave bez pripojenia k sieti 
• Oká na dvíhanie 
• Zemniace svorky 
• Priečinok na teplomer 

 

• Kontaktný teplomer > 630 kVA
• Otvor s uzáverom na plnenie olejom 
• Bezpečnostný ventil 
• Štítok s hodnotami 
• Kolieska, ktoré sa môžu natočiť o 90° 
 
Olejové transformátory s konzervátorom 
(25 kVA – 3 150 kVA) 
• Nádoba vyrobená z vlnitých stien 
• Vysokonapäťové  a nízkonapäťové  priechodky 

v súlade s normami DIN 42530 a DIN 42531 
•    Prepínač  odbočiek  s 5  polohami na 

prepínanie v stave bez pripojenia k sieti 
• Konzervátor 
• Ukazovateľ úrovne  oleja
• Oká na dvíhanie 
• Zemniace svorky 
• Priečinok na teplomer 
• kontaktný teplomer > 630 kVA 
• Buchholzovo relé > 800 kVA 
• Otvor s uzáverom na plnenie olejom 
• Štítok s hodnotami 
• Kolieska, ktoré sa môžu natočiť o 90° 
 

OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY 

 

Kontaktný teplomer s kruhovou stupnicou /220 V/:
alarm a vypnutie 

PRÍSLUŠENSTVO K OLEJOVÝM TRANSFORMÁTOROM

Priechodka s konektorom s vonkajším 
kužeľom typu PPS pre VN 
10 kV a 20 kV/250 a 630 A 

Teplomer s kruhovou stupnicou 
s indikáciou maximálnej hodnoty 

Živicové priechodky 
Až do 1 kV/1600 A 

Bezpečnostný ventil
50 VG – 20 ÷ 80 kPa 
25 VG – až do 30 kPa 

Antivibračné podložky
Pre živicové a olejové transformátory 
25 kVA ÷ 2 500 kVA 



 

OLEJOVÉ DISTRIBUČNÉ TRANSFORMÁTORYOLEJOVÉ DISTRIBUČNÉ TRANSFORMÁTORY OLEJOVÉ DISTRIBUČNÉ TRANSFORMÁTORY 

Európske trhy  Európske trhy 

hermetickýhermetický 

konzervátor
konzervátor 

Všetky transformátory sú kompatibilné s európskymi normami (EN).
Technické údaje v tejto tabuľke sú indikatívne a hocikedy sa môžu zmeniť. 

Nominálny výkon   Impedancia            Straty (W)                Rozmery (mm)             Hmotnosť (kg)
 
           kVA     (%) Uk         Po               Pk               dĺžka       šírka                výška     rozchod koliesok        olej           celková

Nominálny výkon   Impedancia            Straty (W)                Rozmery (mm)             Hmotnosť (kg)
 
           kVA     (%) Uk         Po               Pk               dĺžka       šírka                výška     rozchod koliesok        olej           celková

Nominálny výkon   Impedancia          Straty (W)             Rozmery (mm)              Hmotnosť (kg)  
 
          kVA     (%) Uk        Po               Pk               dĺžka      šírka                výška     rozchod koliesok        olej           celková 

Nominálny výkon   Impedancia          Straty (W)             Rozmery (mm)              Hmotnosť (kg)  
 
          kVA     (%) Uk        Po               Pk               dĺžka      šírka                výška     rozchod koliesok        olej           celková 

 Max. vstupné napätie  Až do

Regulácia

Sekundárne napätie

Frekvencia

Chladenie

Stupeň ochrany

Materiál vinutia

Nadmorská výška

 Max. vstupné napätie  Až do

 Regulácia 

 Sekundárne napätie 

 Frekvencia 

Chladenie

Stupeň ochrany

Materiál vinutia

Nadmorská výška



 

OLEJOVÉ DISTRIBUČNÉ TRANSFORMÁTORY OLEJOVÉ DISTRIBUČNÉ TRANSFORMÁTORY 

Európske trhy 

konzervátor konzervátor  konzervátor

hermetický  hermetickýhermetický

konzervátor

Európske trhy 

konzervátorkonzervátor

Všetky transformátory sú kompatibilné s európskymi normami (EN).
Technické údaje v tejto tabuľke sú indikatívne a hocikedy sa môžu zmeniť. 

Nominálny výkon   Impedancia            Straty (W)                Rozmery (mm)             Hmotnosť (kg)
 
           kVA     (%) Uk         Po               Pk               dĺžka       šírka                výška     rozchod koliesok        olej           celková

Nominálny výkon   Impedancia            Straty (W)                Rozmery (mm)             Hmotnosť (kg)
 
           kVA     (%) Uk         Po               Pk               dĺžka       šírka                výška     rozchod koliesok        olej           celková

Nominálny výkon   Impedancia          Straty (W)             Rozmery (mm)              Hmotnosť (kg)  
 
          kVA     (%) Uk        Po               Pk               dĺžka      šírka                výška     rozchod koliesok        olej           celková 

Nominálny výkon   Impedancia          Straty (W)             Rozmery (mm)              Hmotnosť (kg)  
 
          kVA     (%) Uk        Po               Pk               dĺžka      šírka                výška     rozchod koliesok        olej           celková 

 Max. vstupné napätie  Až do

Regulácia

Sekundárne napätie

Frekvencia

Chladenie

Stupeň ochrany

Materiál vinutia

Materiál vinutia

 Max. vstupné napätie  Až do

 Regulácia 

 Sekundárne napätie 

 Frekvencia 

Chladenie

Stupeň ochrany

Materiál vinutia

Materiál vinutia



 

OLEJOVÉ DISTRIBUČNÉ TRANSFORMÁTORY

Africké trhy a trhy na Blízkom východe Africké trhy a trhy na Blízkom východe 

konzervátorkonzervátor 

OLEJOVÉ DISTRIBUČNÉ TRANSFORMÁTORY 

Všetky transformátory sú kompatibilné s európskymi normami (EN).
Technické údaje v tejto tabuľke sú indikatívne a hocikedy sa môžu zmeniť. 

Nominálny výkon   Impedancia          Straty (W)                              Rozmery (mm)                          Hmotnosť(kg)  Poznámky 
 
          kVA     (%) Uk                   Po               Pk               dĺžka              šírka           výška            rozchod kol.        olej                 celková 

Nominálny výkon   Impedancia            Straty (W)                              Rozmery (mm)                          Hmotnosť(kg)  Poznámky
 
           kVA     (%) Uk                   Po               Pk               dĺžka              šírka           výška            rozchod kol.        olej                 celková
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 Max. vstupné napätie 

 Regulácia 

 Sekundárne napätie 

 Frekvencia 

Chladenie

Stupeň ochrany

Materiál vinutia

Nadmorsá výška

 Max. vstupné napätie

Regulácia

Sekundárne napätie

Frekvencia

Chladenie

Stupeň ochrany

Materiál vinutia

Nadmorská výška
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Spoločnosť  TMC  Bulgaria  reprezentuje  časť 
skupiny  TMC  Transformers,  ktorá  má  pobočky 
v krajinách  ako  napr.:  Austrália,  Taliansko, 
Španielsko,  Argentína,  Francúzsko,  Nemecko 
a Izrael.  Spoločnosť  vyrába  suché  typy  živicových 
transformátorov  s rozsahmi  od  160  kVA  až  do 
3 150 kVA, ktoré sú špeciálne vhodné na inštalácie 
v priestoroch  s vysokými    protipožiarnymi 
a ekologickými požiadavkami.  Produkty  sú  vysoko 
kvalitné a spoľahlivé, majú pevnú konštrukciu, dlhý 
životný cyklus a nízku hladinu hluku. Tím inžinierov 
skupiny  TMC  Group  ponúka  štandardné 
transformátory,  ako  aj  transformátory  so 
zníženými  stratami, špeciálne  typy vyvinuté podľa 
požiadaviek  zákazníkov  a konkurencie  na  trhu. 
Transformátory  sa  testujú  v laboratóriách  CESI 
v zhode  s environmentálnou  triedou  E2, 
klimatickou  triedou  C2,  a triedou  požiarnej 
odolnosti  F1.  Všetky  vyrobené  transformátory 
podrobujeme  rutinným  testom  a na  požiadanie 
zákazníkov ponúkame aj niektoré špeciálne testy. 

SUCHÉ  TRANSFORMÁTORY

 
 
Rutinné testy zahŕňajú: 
• Meranie pomerov a kontrola posuvu  fázy a 

potvrdenie druhu zapojenia 
• Meranie strát a prúdu bez záťaže 
• Meranie sktrát  nakrátko a  straty  pri záťaži  
• Testy s aplikovaným napätím 
• Testy s priloženým napätím 
• Merania čiastočného prierazu 
• Overenie dokumentácie 
• Overenie príslušenstva 
• Overenie rozmerov 
 
Špeciálne testy zahŕňajú 
• Tepelná záťaž 
• Impulzný napäťový test 
• Meranie hladiny hluku 

PRÍSLUŠENSTVO PRE ŽIVICOVÉ 
TRANSFORMÁTORY 

 
Živicové  transformátory,  vyrobené  skupinou  TMC 

Group,  ponúkame  podľa  požiadaviek,  buď  so 
štandardným, alebo prídavným príslušenstvom. 

 
Štandardné príslušenstvo 

• Napäťové  konektory pre  stredné napätia  
s tuhými izolačnými médiami na každej fáze 

• Nízkonapäťové  zásuvky  v hliníkových  doskách 
upravené na spájanie s medenými zbernicami 

• Horizontálne  háky  na  odťahovanie  a skrutky 
s okom na dvíhanie 

• Svorky  na  zmenu  napätia  s  ovládacím  rozsahom 
± 2x2,5  %  na  použitie,  keď  je  transformátor  bez 
záťaže/nezapojený 

• Kolieska, ktoré sa môžu natočiť o 90° 
• Zemniace svorky 
• Identifikačný štítok podľa noriem IEC 

 
Prídavné príslušenstvo na vyžiadanie 

•  Priechodky na  stredné  napäti a    až o  do 36  kV 
a maximálny prúd 400 A 

• Bočná  ochrana  na  stredné  napätie  pomocou 
krytiek,  aby  sa  predišlo  náhodnému  dotyku 
a predišlo  usádzaniu  prachu  a iných  čiastočiek 
prostredia na veku 

• Ochrana svoriek na zmenu napätia 
• Gumené podpery na zníženie  javov spôsobených 
vibráciami  prenášanými  kovovými  štruktúrami 
a hlukom  (antivibračné podložky) 

• Vnútený  systém  ventilácie  vzduchu  na  zvýšenie 
nominálneho výkonu až o 35 % 

• Ochranné kontajnery od IP20 alebo IP23 do IP31 
• Doplnkové  sondy  vybavené  senzormi  na 
kontrolovanie teploty vinutí transformátora 

• Elektrostatický  monitor  medzi  primárnym 
a sekundárnym  vinutím  (príslušenstvo  vyrobené 
špeciálne  pre  transformátory,  ktoré  napájajú 
systémy používajúce jednosmerný prúd) 

• Kontrolné zariadenie na vizualizáciu nasnímaných 
teplôt  na  nainštalovanie  do  ústredne. 
Prostredníctvom tohto zariadenia by bolo možné 
naprogramovať  dve  hodnoty  teploty 
zodpovedajúce  preddefinovaným  hodnotám 
alarmu  a odpojenia,  podľa  teplotnej  kategórie 
izolačného materiálu. V prípade potreby by bolo 
možné naprogramovať aj vnútené chladenie. 
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