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VAU 

KOMBINÁLT MÉRŐVÁLTÓK 

72,5-től 550 kV-ig 



 

Alkalmazási területe 
A kombinált mérőváltó lényegében két mérőegységből 
áll: induktív feszültségváltóból és áramváltóból. 
A kombinált mérőváltókat arra használják, hogy az 
áramot és a feszültséget meghatározott értékekre 
letranszformálják, és ezzel elérjék a szabványos, 
használható áram- és feszültségszinteket a különböző 
ellenőrző, mérő és védelmi berendezésben, ugyanakkor 
biztosítják a mérő és a védelmi berendezés szigetelését 
a nagyfeszültségű rendszertől. 

Müködési adatok 
• Um: 72,5 kV-tól 550 kV-ig 
• In: 6000 A-ig 
• Rövidzárlat: 100 kA (Idin: 250 kA csúcsérték) 
• Szekunder magok száma: 10-ig 
• Szekunder tekercsek száma: 6-ig 
• Az összes mérési és védelmi osztály 

Főbb jellemzők 
• Kiváló minőségű papír— olaj szigetelés  
• Részleges kisülésmentes az ipari frekvenciájú 

próbafeszültségen 
• Nagypontosságú mérési és védelmi osztályok felsőbb 

tranziens válasszal 
• Rozsdamentes acélcsőrugós tágulási rendszer 
• Hermetikus zárás egész élettartamára – minden 

egyes transzformátor héliumos vákuumvizsgálaton 
esik át  

• Nitrogénmentes 
• Szabványos környezeti hőmérsékletek -35-től 

+40°C-ig (szélsőséges értékek külön rendelésre) 
• Kiváló minőségű porcelán vagy kompozit 

(szilikonburkolatú) szigetelő 
• Széleskörű tapasztalat a földrengéses területeken  
• Minimális olajmennyiségű szerkezet amely PCB-

-mentes és környezetbarát 
• Rozsdamentes fémrészek 
• Karbantartásmentes 
• Robbanásbiztos szerkezet 
• Tér- és költségmegtakarítás 

Áramváltó 
• Kialakítás a mérőváltófejben elhelyezett maggal 

biztosítja a kis primer tekercs veszteségeket 
• Az áttételi viszony választható a primer és/vagy 

szekunder oldalon 
• Kicsiny szóródási reaktancia ennél a típusnál 

Feszültségváltó 
• Egyedülálló szerkezeti megoldás nyitott mágneses 

maggal, amely biztosítja ferrorezonancia elleni 
immunitást 

• Nagy termikus terhelés – 2500 VA-ig a szabványos 
felépítésnél, nagyobb névleges értékek 
megrendelésre 

• Primer tekercs felépítése ellenálló a hibákkal 
szemben  

Tartozékok 

• Csatlakozó a dielektromos veszteségi tényező (tgδ) 
mérésére 

• Olajszintjelző 
• Olvadó biztosítók vagy kismegszakítók (MCB) a szekunder 

tekercs védelmére (tetszés szerint) 
• Fogyasztás mérésére szolgáló szekunder csatlakozások 

elláthatók külön ólomzárral  
• Szállítási ütésjelző csomagőr (szabványosan  Um≥362 kV-

ra, tetszés szerint más feszültség értékekre is) 
• Belső túlnyomásjelző (tetszés szerint) 

 

A minőség biztosítása 

A Končar kombinált mérőváltói úgy vannak megtervezve, hogy kielégítik az IEC, ANSI/IEEE, GOST, AS, IS, CAN vagy más lényeges 
szabványokat. 

A termék minőségét a minőségre vonatkozó ISO 9001 szabvány szerint tanúsítják, amely tartalmazza a szerkezet, termelés és vizsgálat 
minden szempontját.  

A „Končar – Instrument transformers Inc.“ rendelkezik ISO 14001 és OHSAS 18001 tanusítvánnyal és ezzel biztosítja a környezet és a 
foglalkoztatottak egészségének védelemét. 

És az ami a legfontosabb, a mi fáradhatatlan igyekezetünk, hogy kielégítsük vevőink igényeit és biztosítsuk termékeink tartósságát és 
megbízhatóságát. 

 



Feszültségváltó 

A mágneses mag szilícium-acél lemezekből van összerakva. 
A nyitott mag (egy szár) biztosítja a váltó linearizált 
mágnesezési jeleggörbéjét és ezzel kizárja a ferrorezonancia 
lehetőségét az energetikai rendszerben. 

A szekunder tekercseket kiváló minőségű zománcszigetelésű 
drótból tekercselik közvetlenül a magra, biztosítva ezzel az 
egyenletes fluxussürűséget a mag magassága mentén, 
ugyanúgy a fáziseltolódás kompenzálását is. Ezen túl a 
tekercs nagy keresztmetszete lehetővé teszi a rövidzárlatok 
elviselését és ez a tény hozzájárul a mérőváltó biztonságának 
növeléséhez. 

Egy jelentős előnye a nyilt mágnesesmagú kialakításnak, 
hogy a primer tekercs több egymástól független és szigetelt 
szakaszból van összerakva függőlegesen a mérőváltó 
magassága mentén. Ez a belső és külső szigetelőn irányított 
dielektromos igénybevétel-eloszlást és kitűnő hűtési 
tulajdonságokat biztosít, amely nagy termikus kimenetet tesz 
lehetővé. 

Azáltal, hogy független és szigetelt szakaszokból van 
összerakva, a primer tekercs robbanásbiztos. Különböző 
menetek közti vagy rétegek közti hiba esetén, a hiba csak egy 
szakaszra korlátozódik és nem terjedhet ki az egész primer 
tekercsre. Ez biztosítja a VAU kombinált mérőváltók 
elválaszthatatlan robbanásbiztonságát. 

Papír— olaj szigetelés 

A nagyfeszültségű primer oldal a kisfeszültségű szekunder 
oldaltól nagy dielektromos szilárdságú olajjal átitatott papírral 
van szigetelve. A nyitott mag kivitelű feszültségváltó lehetővé 
teszi, hogy az áram- és feszültségváltó aktív részei ugyanazt 
a papír— olaj szigetelést használják. 

Először, jelentős számú félvezető kapacitív árnyékolás van a 
papírszigetelés rétegeibe elhelyezve úgy, hogy azok 
megfelelően osztják el a nagyfrekvenciájú túlfeszültségeket. 
Azután a papírszigetelést erős vákuumban szárítják és 
impregnálják nagyfokúan inhibitált és gáztalanított ásványi 
transzformátor olajjal (amelynek nedvességtartalma nem több 
mint 2 ppm). Garantáljuk, hogy az olaj transzformátorainkban 
nem tartalmaz poliklór-bifenilt és terfenilt (PCB&PCT). 

A papír— olaj szigetelés zárt térben, a külső levegőtől 
hermetikusan el van zárva acél csőrugó segítségével. Az acél 
csőrugó kompenzálja az olaj hő okozta tágulását és így mint 
tágulási mechanizmus valamint olajszintjelző működik. 

A fent említettek kitűnő és hosszantartó dielektromos 
tulajdonságokat biztosítanak a transzformátor fő 
szigetelésének. 

 

FELÉPÍTÉS 

Áramváltó 

A mérőváltó fejében elhelyezett áramváltó aktív része magában 
foglalja a  tóruszosan tekercselt magot és az alumínium vagy a réz 
primer tekercs annak közepén és a papírszigetelésen halad át. Mint 
ilyen, a mag elhelyezése a mérőváltó fejében ott minimális primer 
hosszúságot és közvetlen olajhűtést biztosít, eltérően más típusoktól, 
csak a kisfeszültségű részt szigetelik papírral. Ezen felépítés másik 
nyeresége, hogy kiküszöböli a helyi telítődést és biztosítja a minimális 
veszteségeket és a szóródási reaktanciát.   

Változtatható áttételi viszony elérhető átkötésekkel vagy a primer (NF) 
vagy a szekunder (KF) oldalon. 

A mérőváltóban alkalmazható néhány egymástól független különböző 
nagyságú és anyagú mag. A magok a megkövetelt pontossági 
osztálytól függően készíthetőek hidegen hengerelt irányított 
szemcsézetű mágneses acélból, lágy mágneses anyagokból és 
nanokristályos ötvözetekből. A magok és a szekunder tekercsek 
öntött alumíniumból készült házban vannak elhelyezve, amely úgy 
van kialakítva, hogy biztonságosan elvezeti a hibaáramot a földbe, 
anélkül, hogy ívkisülés veszélyeztetné a szigetelőt. 

1. Rozsdamentes acél 
csőrugó / Olajszintjelző 

2. Az áramváltó 
mágneses magjai 
szekunder tekercsekkel 

3. A mérőváltó feje 

4. Az áramváltó primer 
(nagyfeszültségű) 
tekercse 

5. A mag háza 

6. Porcelán / kompozit 
szigetelő 

7. Kapacitív árnyékolású 
papír szigetelés 

8. A feszültségváltó 
primer (nagyfeszült-
ségű) tekercse 

9. A feszültségváltó 
szekunder (kisfeszült-
ségű) tekercse 

10. A feszültségváltó nyitott 
mágneses magja 

11. Szekunder csatlakozó- 
doboz szekunder 
(kisfeszültségű) 
csatlakozókkal 

12. Alap-részegység 

13. Olajmintavevő szelep 

 

Keresztmetszeti rajz 



 

  

Típus Maximális 
rendszer-
feszültség 

Csatlakozó 
magasága 

Teljes 
magasság 

Teljes súly Olajsúly Az alap 
szerelése 

Legkisebb 
kúszó-
áramút 

 Az adott tájékoztató jellegű 
értékek a szabványos porcelán 
változatokra vonatkoznak és 
változnak az ajánlatkérésben 
meghatározott elektromos, me-
chanikus és környezeti para-
méterek függvényében. Ezek az 
értékek változnak a technológia 
fejlődésének függ-vényében is. 

 
Csatlakozók 

A primer csatlakozók alumíniumból, vagy másik változatban, 
korrozió ellen védett (horgannyal vagy ezüsttel bevont) 
elektrolitikus rézből készülnek. A csatlakozók alakja és típusa 
függ a névleges áramtól és az alkalmazható szabványoktól, ha 
ezt nem határozzák meg másként az ajánlatkérésben.  

A szabványos szekunder csatlakozók M8-a nagyságúak és 
menetes csavartípusúak. Ezek rozsdamentes acélból készülnek. 
Másmilyen típusok, anyagok és méretek rendelkezésre állnak 
kívánság szerint. 

A szekunder csatlakozók a védőkészülékekkel és tarifa 
ólomzárakkal a szekunder csatlakozódobozban vannak 
elhelyezve. A kábelbevezető tömszelencéket vagy lapocskákat a 
csatlakozódobozon a megrendelő szükségletei szerint alakítják 
ki.  

Szigetelő 

Az ajánlatkérés szerint, a külső szigetelő lehet porcelán vagy 
kompozit. A porcelán szigetelők legjobb minőségű C130 
timföldtartalmú porcelánból készülnek, míg a kompozit 
szigetelők üvegszálakkal megerősített gyantacsőből és 
szilikongumi burkolatból állnak. 

A szigetelő kúszóáram útja függ a környezet levegőjének  
szennyeződésétől és ezt fel kell tüntetni az ajánlatkérésben. 

Az VAU kombinált mérőváltókat megvizsgáltuk 
földrengéstűrés tekintetében és kielégítik az IEEE 693-2005 
szabvány összes követelményeit. 

 
Ház 

A mérőváltó háza alapból, szigetelőből, fejből, csőrugóból és 
fedőből áll.  

Az áramváltó aktív része öntött alumíniumból készült fejben 
helyezkedik el olyan kialakításban, amely minimális 
olajmennyiséget tesz lehetővé. 

Az előállítás folyamán, az olaj  feltöltése előtt elvégezzük a 
vákuumos szivárgási vizsgálatot minden egyes mérőváltón, 
biztosítva ezzel a ház tökéletes hermetikus zárását. 

A mérőváltó alapja kiváló minőségű, a korroziótól tartósan 
tűzhorganyozással és festéssel védett acélból, vagy öntött 
alumíniumból készül. Rajta helyezkedik el a szekunder 
csatalkozódoboz különböző tartozékokkal, mint adattábla, 
olajmintavevő és -feltöltő szelep, emelőfülek, földelés-
csatlakozók és tetszés szerint olajtúlnyomás-jelző. 

 A földeléscsatlakozó méreteit és típusát fel kell tüntetni az 
ajánlatkérésben. A szabványos csatlakozó csavarjainak 
típusa (M12 x 35) vagy rézsodrony szorító. 


