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SZÉLESKÖRŰ TAPASZTALAT - 45 ÉVNÉL TÖBB ÜZEMI 

TAPASZTALAT 15.000 FELSZERELT KAPACITÍV 
FESZÜLTSÉGOSZTÓVAL VILÁGSZERTE 

 
RUGALMAS KIALAKÍTÁS – KÉSZSÉGESEN ÉS SZÍVESEN 

KIELÉGÍTJÜK MEGRENDELŐINK KÍVÁNSÁGAIT 
 
HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉS MEGBÍZHATÓSÁG – LEGKEVESEBB 

50 ÉV HASZNÁLHATÓSÁGRA VAN TERVEZVE 

VCU 

KAPACITÍV  

FESZÜLTSÉGOSZTÓK 

72,5-től 800 kV-ig 



 

Alkalmazási területe 
A kapacitív feszültségosztókat arra használják, hogy a 
nagy feszültséget meghatározott értékekre 
letranszformálják, és ezzel elérjék a szabványos, 
használható feszültségszinteket a különböző ellenőrző, 
mérő és védelmi berendezésben, ugyanakkor biztosítják a 
mérő és a védelmi berendezés szigetelését a 
nagyfeszültségű rendszertől. 
Ugyanakkor használhatóak mint nagyfrekvenciás 
csatolókondenzátor a távvezetéki vivőfrekvenciás 
összekötetésnél.  

Működési adatok 

• Um: 72,5-től 800 kV-ig 
• 6 szekunder tekercsig 
• Képes kielégíteni a nagypontosságú mérési és 

védelmi osztályokat, felsőbb tranziens válasszal  
• Rozsdamentes acélcsőrugós rendszer 
• Azonnal alkalmazható a távvezetéki vivőfrekven-ciás 

összekötetésnél  

Főbb jellemzők 

• Korszerű kondenzátorszigetelés technológia – kevert 
dielektrikum szintetikus impregnáló folyadékkal 

• Kivételesen kicsiny dielektromos veszteségi tényező 
• Gyakorlatilag üzem közben nem emelkedik a 

hőmérséklet  
• Nagyfokú kapacitásállandóság változó hőmérsékleten 

és az élete folyamán  
• Megtartja tervezett pontossági osztályát egész 

élettartama alatt 
• Elérhető a vevő által kért tranziens viselkedés  
• Tapasztalat a legnagyobb feszültségszintű kapacitív 

feszültségosztók gyártásában( 800 kV-ig) 
• Rozsdamentes acélcsőrugós tágulási rendszer 
• Megcsapolások a szekunder tekercseken, amelyek 

lehetővé teszik a primer és/vagy szekunder névleges 
feszültség változtatását 

• Szabványos környezeti hőmérsékletek -35-től +40°C-
ig (szélsőséges értékek külön rendelésre) 

• Kiváló minőségű porcelán vagy kompozit (szilikon-
gumi burkolatú) szigetelő 

• Széleskörű tapasztalat a földrengéses területeken  
• Minimális olajmennyiségű kialakítás, amely PCB-

-mentes és környezetbarát 
• Rozsdamentes fémrészek 
• Karbantartásmentes 
• Parciális kisülésmentes az ipari frekvenciájú 

próbafeszültségen 

 

A minőség biztosítása 

A Končar kapacitív feszültségosztói úgy vannak kialakítva, hogy kielégítik az IEC, ANSI/IEEE, GOST, AS, IS, CAN/CSA 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 legfontosabb, a mi fáradhatatlan igyekezetünk, hogy kielégítsük vevőink igényeit és biztosítsuk termékeink tartósságát és 
megbízhatóságát. 

Tartozékok 

• Minden kapcitív feszültségosztó fel van szerelve 
nagyfrekvenciás csatlakozóval 

• Vivőfrekvenciás összekötetés tartozékai (fojtótekercs, 
földelőkés és túlfeszültséglevezető) leszállíthatók a 
szekunder csatlakozódobozban igény esetén 

• Olajszintjelző az elektromágneses egységen 
• Földpotenciált biztosító kapcsoló, ha nem akarjuk, hogy a 

vivőfrekvenciás összeköttetés megszakadjon, mikor az 
elektromágneses egység le van gerjesztve (tetszés 
szerint) 

• Olvadóbiztosítók vagy kismegszakítók (MCB) a szekunder 
tekercsek védelmére (tetszés szerint) 

• Távvezetéki nagyfrekvenciás fojtó a kapacitív 
feszültségosztó tetején (tetszés szerint) 

• Szállítási ütésjelző csomagőrök (tetszés szerint) 

 



FELÉPÍTÉS 

A csillapító rendszer beállításával elérhetőek a vevő követelményei 
szerinti tranziensekkel kapcsolatos viselkedés – a felső 
ferrorezonancia csillapítása vagy tranziens válasz, amely kielégíti a 
meglévő védelmi rendszer szükségleteit. 

Az elektromágneses egység papírszigetelését erős vákuumban 
szárítják és impregnálják nagyfokúan inhibitált és gáztalanított 
ásványi transzformátor olajjal. 

Az elektromágneses egység olajának termikus tágulását 
levegőpárna kompenzálja. Garantáljuk, hogy az olaj 
transzformátorainkban nem tartalmaz poliklór-bifenilt és terfenilt 
(PCB&PCT).  

Az előállítás folyamán minden egyes elektromágneses egységet 
vákuumos szivárgási vizsgálatnak vetnek alá, biztosítva ezzel a 
ház tökéletes hermetikus zárását. 

A tartály készül vagy alumínium ötvözetből vagy kiváló minőségű 
acélból, amelyet tűzhorganyozással és festéssel tartósan védenek a 
korroziótól. 

Az elektromágneses egységet (EME) még ellátják szekunder 
csatlakozókkal,  amelyek a csatlakozódobozban találhatóak. Rajta 
helyezkednek el a következő szabványos tartozékok: nézőüveg mint 
olajszintjelző, olajmintavevőszelep, feszültségosztó emelésére 
szolgáló fülek, földelés csatlakozó és felirattábla. 

Az EME tartályán elhelyezhető a földpotenciált biztosító kapcsoló 
amely közvetlenül leföldelheti a középfeszültségű kivezetést.  Így 
biztosíthatja a távvezetéki vivőfrekvenciás összeköttetést az EME 
legerjesztett állapotában, lehetővé téve a C1 és C2 kondenzátorok 
kapacitásának valamint dielektromos veszteségeinek mérését. 

Kapacitív feszültségosztó 

A kapacitív feszültségosztó egy vagy több szigetelő tokban 
helyezkedik el – a kondenzátor egységek. Nagyszámú sorba 
kapcsolt lapalakú kondenzátor elemből van összerakva, amelyek 
alumínium fólia elektródákból és köztük lévő kevert 
dielektrikumból (polipropilén és kondenzátor papírfilm) készülnek. 

Ezeket az elemeket az összeszerelés után összepréselik, 
összekötik, szárítják és erős vákuumban feltöltik szintetikus 
impregnáló folyadékkal. A kapacitív elemek összekötése és 
préselése úgy történik, hogy a kapacitásban nem jelentkezik 
vátozás az idő folyamán. 

A nagyszámú azonos kondenzátor elem biztosítja a dielektromos 
igénybevétel egyenletes eloszlását a belső és külső szigetelőn 
és biztonságos üzemet tesz lehetővé, amikor az egység 
szigetelése meghibásodik. A kondenzátor elemek összekötése 
úgy történik, hogy a kapott induktivitás kicsi, a kapacitív osztó 
rezonáns frekvenciája pedig nagyon nagy. 

Minden a kapacitív egység felső részében, a szigetelő tok 
belsejében acél csőrugó látja el az impregnáló folyadék termikus 
tágulásának kompenzálását. Ez a megoldás biztosítja, hogy 
minden kondenzátor egység levegő illetve nemesgázmentes, 
hermetikusan zárt és karbantartásmentes.  

Az impregnálás után minden kondenzátor egységet rutin 
szivárgási vizsgálatnak vetnek alá, hogy bebizonyosodjon a tok 
tökéletes hermetikus zárása. 

Mikor a kondenzátor sztek egynél több egységből áll, a felső 
egységeket szétszerelve szállítják. Ezeket mechanikusan a 
felállítás helyén szerelik össze rozsdamentes acélrészek 
felhasználásával egyszerű csavarokkal. Ez a művelet nem 
igényel speciális szerszámokat. Az alsó kondenzátor egység 
mindig az elektromágneses egységen marad felszerelve, ami 
lehetővé teszi az egyszerű szerelést a felállítás helyén.  

Elektromosan, az osztó két kondenzátorból áll, nagyfeszültségű 
kondenzátorból (C1) és középfeszültségű kondenzatorból (C2). A 
kapacitív feszültségosztó középfeszültség kivezetését és a 
kisfeszültségű csatlakozását a kondenzátor egységből belső 
átvezető szigetelőn keresztül hozzuk kapcsolatba az 
elektromágneses egységgel. 

Elektromágneses egység (EME) 

Az elektromágneses egység a kapacitív osztó alján lévő 
tartályban van elhelyezve. Ennek részei: egy közbenső 
transzformátor, soros fojtó, amely kompenzálja a kapacitív osztó 
okozta fázis eltolást, túlfszültséglevezető, amely biztosítja a 
közbenső kondenzátor és az EME túlfeszültség védelmét, és a 
ferrorezonanciót fojtó készülék. 

A ferrorezonanciát fojtó készülék egy telíthető induktivitás és egy 
csillapító ellenállás soros kötéséből áll, amely nagy csillapítást és 
stabilitást biztosít anélkül, hogy romlana az osztó pontossága és 
a tranziens válasza. 

Keresztmetszeti rajz 
1. Primer csatlakozó 

2. Fém csőrugó 

3. Kondenzátor elemek 

4. Karimás szigetelő  

5. Kondenzátor átvezető 
szigetelője 

6. Túlfeszültséglevezető 

7. Átvezető szigetelő 
nagyfrekvenciás 
csatlakozóval 

8. Közbenső transzformátor 

9. Kompenzáló fojtó 

10. Csillapító egység 

11. Szekunder csatlakozók 

12. Olajszintjelző 

13. Szekunder csatlakozó 
doboz 

14. Kábelbevezető 
tömszelencék 

15. Tartály 

16. Emelőfülek 
 

 



 

Szigetelő 

Az ajánlatkérés szerint, a külső szigetelő lehet porcelán vagy 
kompozit. A porcelán szigetelők kiváló 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 VCU kapacitív feszültségosztókat megvizsgáltuk 
földrengéstűrés tekintetében és kielégítik az IEEE 693-2005 
szabvány összes követelményeit. 

Csatlakozók 

A primer csatlakozók alumíniumból vagy korrozió ellen védett 
(horgannyal vagy ezüsttel bevont) elektrolitikus rézből 
készülnek. A csatlakozók alakját és típusát az alkalmazható 
szabványoktól, a vevő követelményeitől és gyakorlatától 
függően választják ki.  

A szekunder csatlakozók a védő biztosítókkal és a tarifa 
ólomzárakkal a szekunder csatlakozódobozban vannak 
elhelyezve. A kábelbevezető tömszelencéket vagy lapocskákat 
a csatlakozódobozon a megrendelő szügségleteinek 
megfelelően alakítják ki.  

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

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

 
Vivőfrekvenciás tartozékok 

Minden kapacitív feszültségosztó el van látva nagyfrekvenciás 
csatlakozóval, amely az elektromágneses egység tartályán 
található átvezető szigetelőn van. Ez minden Končar gyártmányú 
kapacitív feszültségosztónál lehetővé teszi, hogy azt bármikor 
mint a távvezetéki vivőfrekvenciás készülék 
csatolókondenzátorát használják. 

Igény esetén a nagyfrekvenciás csatlakozó a csatlakozó- 
dobozban helyezhető el. Ezen kívül a vivőfrekvenciás tartozékok 
beépíthetőek szekunder csatlakozódobozba is. 

Ráadásul az elektromágneses egység tartályában elhelyezhető 
fojtótekercs túlfeszültséglevezetővel és földpotenciált biztosító  
kapcsoló.  

  

Típus Maximális 
rendszer-
feszültség 

Névleges 
kapacitás 

Teljes 
magasság 

Teljes súly Olajsúly 
(KFO+ 
EME) 

Az alap 
szerelése 

Legkisebb 
kúszó-
áramút 

 Az adott tájékoztató jellegű értékek a 
szabványos porcelán változatokra 
vonatkoznak. Vevő kivánsága szerinti 
kapacitás értékek is rendelkezésre 
állnak. A tényleges kapacitív 
feszültségosztó méretek függnek az 
ajánlatkérésben meghatározott 
elektromos, mechanikus és környe-
zeti paraméterektől. 
 Az értékek változnak a technológia 
fejlődésének függvényében is. 


