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TRADICE – VYRÁBÍME PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY OD ROKU 1947

ZKUŠENOST – VÍCE NEŽ 5.000 KOMBINOVANÝCH TRANSFORMÁTORŮ V PROVOZU PO CELÉM SVĚTĚ

INOVATIVNOST – JEDINEČNÝ A ORIGINÁLNÍ DIZAJN

PŘIZPŮSOBIVÝ DIZAJN – USPOKOJUJEME SPECIFICKÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ

TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST – ŽIVOTNOST TRANSFORMÁTORŮ JE NEJMÉNĚ 50 LET

VAU 

KOMBINOVANÉ PŘÍSTROJOVÉ 
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTORY

72,5 do 550 kV



Zajištění kvality
Kombinované měřící přístrojové transformátory projektujeme a vyrábíme v souladu s EN, IEC, ANSI/IEEE, GOST, AS, IS, CAN/CSA, ale i jinými odpovídajícími normami.
Kvalita výrobků je zajištěna certifikovaným systémem řízení kvality ISO 9001, zahrnujícím všechny oblasti projektování, výroby a zkoušení.
Končar – Mjerni transformatori a.s. vlastní certifikáty ISO 14001 i OHSAS 18001, které prokazují aplikaci standardů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
A nejdůležitější, naše neustálá snaha uspokojit požadavky zákazníků je zabudována dlouholetou zkušeností a stálým rozvojem do kvality a spolehlivosti našich vý-
robků.

Určení
Kombinované přístrojové transformátory se používají k regulaci měřených 
proudů a napětí na definované normované hodnoty přizpůsobené přístro-
jům pro měření, ochranu a řízení. Současně izoluje připojené přístroje od 
vysokého napětí v síti. Kombinovaný přístrojový transformátor se v podsta-
tě skládá ze dvou měřících jednotek: induktivního transformátoru napětí a 
transformátoru proudu.

Provedení 
• Maximální provozní napětí Um: 72,5 do 550 kV
• Nominální primární proud In: do 6000 A
• Krátkodobé proudy: termický do 100 kA, dynamický doIdyn: 250 kA
• Počet jader transformátoru proudu: do 10 (dle požadavku) až 10)
• Počet sekundárních vinutí transformátoru napětí: 3 ((dle požadavku) do 6)
• Veškeré měřící a ochranné třídy přesnosti dle všech platných standardů

Hlavní charakteristiky 
• Vysoce-kvalitní papírově-olejová izolace
• Bez parciálních výbojů při jednominutovém zkušebním střídavém napětí
•  Volumetrická dilatace oleje ve funkci teploty kompenzována membránou z 

nerezové oceli
• Bez použití dusíku
• Utěsnění po celou dobu životnosti
•  Standardní provedení pro teploty prostředí od -35 do +40 °C (provedení 

mimo uvedené na přání)
• Vysoce-kvalitní porcelánová nebo kompozitní izolátor
• Zkušenosti s provozem transformátorů v seizmicky aktivních oblastech
• Dizajn s minimálním množstvím oleje
• Olej bez PCB – ekologický přijatelný výrobek
• Transformátor odolný na vnitřní elektrický oblouk
• Kovové části chráněné proti korozi
• Bezúdržbový provoz
• Umožňuje úspory na prostoru a ceně

Transformátor proudu
•  Provedení s jádry v horní části transformátoru (inverzní typ) zajišťuje nízké 

ztráty primárního vinutí
•  Možnost změny poměru transformace na primárním a/nebo sekundárním 

vinutí
• Nízká trousivá reaktance

Feszültségváltó
•  Jedinečný dizajn s otevřeným magnetickým jádrem – zajišťuje odolnost 

na ferorezonanci
•  Možnost velkého tepelného zatížení – do 2500 VA u standardního 

provedení, na vyžádání i vyšší zatížení
• Dizajn primárního vinutí odolný na vnitřní elektrický oblouk

Příslušenství
• Přípojka pro měření faktoru dielektrických ztrát (tgδ)
• Ukazatel hladiny oleje
•  Svodiče přepětí, pojistky nebo automatický vypínače (MCB) pro ochranu 

sekundárních obvodů (dle požadavku)
• Sekundární přípojky určené pro obchodní měření mohou se zvlášť plombovat 
•  Mechanické indikátory nárazu během přepravy (standardní pro Um≥362 kV, 

dle požadavku pro ostatní napěťové hladiny)
• Indikátor přetlaku oleje (dle požadavku)
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Popis transformátoru
Aktivní část tvoří vinutá prstencová jádra v hliníkovém pouzdru (torusu), hliní-
kové nebo měděné primární vinutí a hlavní izolace. Výhoda provedení s jádry v 
horní části transformátoru projevuje se v plynulé a symetrické poloze primárního 
vinutí ve vtrahu k jádrům, čímž bylo dosaženo provedení s trousivou reaktancí 
zanedbatelné hodnoty. Primární vinutí je minimálně dlouhé, což má za výsledek 
nízké ztráty v primárním vinutí.

Různé přenosové poměry se dosahují pomoci změny počtu závitů (přepojení) 
jak na primárním, tak i na sekundárním vinutí transformátoru. Je možné použití 
obou typů přepojení na stejném transformátoru.

Transformátor obsahuje jádra určená pro měřící a zabezpečovací zařízení, dle 
požadavku. V závislosti na požadovaných vlastnostech mohou být vyrobena z 
za studena válcovaného orientovaného magnetického plechu, měkkých mag-
netických materiálů a amorfních materiálů. Jádra se sekundárním vinutí jsou 
umístěna v chráněném pouzdru z hliníkové litiny, jehož provedení je takové, aby 
bezpečným způsobem mohlo odvést proud poruchy do země, bez nebezpečí 
výskytu oblouku uvnitř izolátoru.

Transformátor napětí
Magnetické jádro je vyrobeno v tyčovém tvaru ze za studena válcovaných trans-
formátorových plechů. Provedení otevřeného jádra zajišťuje linearizovanou mag-
netickou charakteristiku transformátoru, která eliminuje možnost ferorezonance v 
energetickém systému.

Sekundární vinutí jsou vyrobeno z vysoce kvalitního lakovaného měděného drátu, 
vinutého přímo na jádro v přímém kontaktu s olejem . Provedení vinutí umožňuje 
kontrolovanou distribuci magnetického toku v jádru, jako i kompenzaci vlivu prou-
du magnetizování na úhlovou chybu. Nadále, větší průměr vinutí činí ho odolným 
snášet sekundární spojení trvající o mnoho déle než požadovanou 1 vteřinu, čímž se 
přispívá provozní spolehlivosti transformátoru. 

Jednou z výhod provedení s otevřeným jádrem je skutečnost, že se primární vinu-
tí skládá z většího počtu vzájemně oddělených sekcí, rovnoměrně rozdělených po 
výšce transformátoru. To zajišťuje kontrolovanou distribuci dielektrických zatížení 
vnitřní a vnější izolace, jakož i výborné chladící vlastnosti. 

Vzhledem k tomu, že se skládá z nezávislých a oddělených sekcí, primární vinutí je za-
bezpečeno proti rozprsknutí, zaviněného poruchou uvnitř svých závitů. V málo prav-
děpodobném případě proražení izolace mezi závity nebo vrstvami primárního vinutí, 
porucha zůstává lokalizována v jen jedné sekci a nemůže se rozšířit na celé primární 
vinutí. Toto je přírodní ochrana proti rozprsknutí vlastní tomuto typu transformátoru. 

Díky dodatečnému zabudování relé pro detekci přetlaku do systému monitorování, 
jsou transformátory typu VAU mimořádně spolehlivé. 

Protože se vinutí skládá z nezávislých a oddělených sekcí, případná porucha se může 
vyskytnout jen v jedné sekci. S ohledem na to, že jsou sekce oddělené, nemůže se 
přenést na celé primární vinutí. Taková porucha pomalu vede ke zvýšení teploty a 
vzniku plynů, a tím i k zvýšení tlaku v transformátoru. Zvýšení tlaku z důvodu po-
ruchy aktivuje alarm pomocí relé pro detekci přetlaku (disponibilní dle požadavku). 
Takto navržené primární vinutí poskytuje přírodní ochranu proti rozprsknutí vlastní 
kombinovaným transformátorům typu VAU. Díky zabudování relé pro detekci pře-
tlaku do systému monitorování je transformátor mimořádně spolehlivý. 

Hlavní izolace
Vysokonapěťová strana transformátoru je izolována od nízkonapěťové hlavní izolací 
z olejem impregnovaného papíru vysoké dielektrické pevnosti. Transformátor napětí 
s otevřeným jádrem umožňuje provedení, ve kterém i proudová i napěťová aktivní 
část používají stejnou hlavní izolaci.
Veliký počet polovodivých kapacitních obkladů se vkládá do vrstev papírové izolace, 
aby bylo rovnoměrně rozvrženo dielektrické zatížení. Papírová izolace se potom suší 
ve vakuu a impregnuje minerálním transformátorovým olejem. Olej je špičkové kva-
lity s dodatkem inhibitorů, zcela odplynován a usušen (hodnota vlhkosti nepřesahuje 
2 ppm).
Papírově-olejová izolace je hermeticky uzavřená a oddělená od vlivu okolního vzdu-
chu membránou z nerez oceli. Membrána kompenzuje tepelnou dilataci oleje a sou-
časně plní funkci ukazatele hladiny oleje.
Vše výše uvedené zajišťuje výborné a dlouhodobé dielektrické vlastnosti hlavní izo-
lace transformátorů.
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1.  Kovová membrána / 
indikátor hladiny oleje

2.  ST magnetické jádro se 
sekundárními vinutími

3. Hlava transformátoru

4. PT primární vinutí

5. Hliníkové pouzdro

6.  Porcelánový / 
kompozitní izolátor

7. Hlavní izolace

8. NT primární vinutí

9. NT sekundární vinutí

10.  NT magnetické jádro 
otevřeného typu

11.  Sekundární skříň se 
sekundárními vinutími

12. Pouzdro

13. Olejový ventil



Izolátor
Dle požadavku může vnější izolace být porcelánová nebo kompozitní. Porcelá-
nové izolátory jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího porcelánu typu C130. 

Základ kompozitních izolátorů tvoří trubka z epoxidní pryskyřice vyztužená 
skelnými vlákny,na které byly vulkanizována silikonová žebra.

Povrchová dráha je definována lokální znečištěním vzduchu a má být uvedena 
v poptávce. 

Transformátor typu VAU je seizmicky odzkoušen a splňuje všechny požadavky 
dle standardu IEEE 693-2005. 

www.koncar-mjt.hr 

Svorky
Primární svorky jsou vyrobeny z hliníku nebo alternativně z elektrolytické mědi 
chráněné proti korozi pocínováním nebo elektrolytickým postříbřením. Tvar a 
typ svorky se volí dle jmenovitých proudů a příslušných norem, pokud v poptáv-
ce není uvedeno jinak. 

Sekundární svorky, spolu se svorkami pro uzemnění, jsou umístěny v sekundární 
skříňce. Vstup do skříňky je zajištěn kabelovými průchodkami na desce dle poža-
davků a potřeb zákazníků.

Standardní sekundární svorky jsou velikosti M8 a ve tvaru šroubu. Jsou vyrobeny 
z nerez oceli. Ostatní typy, materiály a rozměry svorek jsou dostupné na přání.

 Standardní svorka pro uzemnění je ve tvaru šroubu (M12 x 35) nebo svorkovnice 
pro měděný vícežilný vodič. Jiné typy a rozměry jsou k dispozici na žádost.

Pouzdro
Pouzdro transformátoru je vyrobeno z vysoce kvalitní za tepla pozinkované oceli, 
dodatečně natřené z důvodu dlouhodobé odolnosti na korozi. Alternativně, posta-
vec může být vyroben i z hliníkové litiny. Na podstavci se nalézá sekundární pří-
pojková skříňka spolu s ostatním příslušenstvím jako jsou výrobní štítek, ventil pro 
odběr vzorků oleje, úchyty pro manipulaci s transformátorem, svorky pro uzem-
nění, svorka na měření úhlu dielektrických ztrát a opční indikátor přetlaku oleje. 

Velikost a typ svorek pro uzemnění mají být definovány v poptávce. Standardní 
svorka je šroubovitého typu (M12 x 35), nebo svorkovnice pro vícežilný měděný 
vodič

Typ Nejvyšší 
napětí 

soustavy

Celková 
výška

Výška 
svorek

Celková 
hmotnost

Hmotnost 
oleje

Rozměry 
usazení 

podstavce

Minimální 
povrchová 

dráha

kV mm mm kg kg mm mm

VAU-72,5 72,5 2500 1900 500 85 520x520 1815

VAU-123 123 2550 2100 520 85 520x520 3075

VAU-145 145 2700 2200 550 105 520x520 3625

VAU-170 170 3100 2400 660 160 520x520 4250

VAU-245 245 3720 3120 900 220 520x520 6125

VAU-300 300 3900 3300 1100 250 520x520 7500

VAU-362 362 4700 3860 1300 330 520x520 9050

VAU-420 420 5330 4550 1600 400 650x650 10500

VAU-525 550 6150 5170 2500 600 650x650 13750

KON»AR - Instrument transformers Inc.
P.O. Box 202
HR-10002 Zagreb, Croatia
phone: +385 1 379 4112
fax: +385 1 379 4040
e mail:  info@koncar-mjt.hr

Hodnoty uvedené v tabulce se vztahují na 
naše standardní provedení s porcelánovým 
izolátorem a mohou se měnit v závislosti 
na elektrických, mechanických a parame-
trech prostředí a požadavcích zákazníka.

Neustálý rozvoj produktu za účelem zvý-
šení jeho kvality také může mít za výsledek 
změny uvedených hodnot.

Rozměry


