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TRADICE – VYRÁBÍME PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY OD ROKU 1947

ZKUŠENOST – VÍCE NEŽ 45 LET ZKUŠENOSTÍ V PROVOZU S KAPACITNÍMI PŘÍSTROJOVÝMI TRANSFORMÁTO-

RY NAPĚTÍ TYPU VCU S VÍCE NEŽ 15.000 JEDNOTEK, DODANÝCH PO CELÉM SVĚTĚ

PŘIZPŮSOBIVÝ DIZAJN – USPOKOJUJEME SPECIFICKÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ

DLOUHÁ ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST – ŽIVOTNOST TRANSFORMÁTORŮ JE 50 LET

VCU 

KAPACITNÍ PŘÍSTROJOVÉ 
TRANSFORMÁTORY NAPĚTÍ 
(KPTN)

72,5 do 800 kV



Provedení
• Maximální provozní napětí Um: od 72,5 kV do 800 kV
• Standardně tři sekundární vinutí (na žádost až 6)
•  Možnost zajištění přesných měření a ochranných tříd přesnosti, s 

výbornou transientní odezvou 
• Systém expanse impregnace kontrolována membránou z nerez oceli 
• Přípojka pro vysokofrekvenční komunikaci

Důležité charakterystyky
•  Moderní technologie izolace kondenzátoru – míchaný dielektrik se 

syntetickou impregnací
• Extremně nízký faktor dielektrických ztrát
•  Bez parciálních výbojů při jednominutovém výdržném střídavém 

zkušebním napětí
• Prakticky bez navýšení teploty při provozu
•  Vysoká stabilita hodnot kapacity, bez ohledu na změny teplot a času 

provozu
• Definovaná třída přesnosti během celé doby životnosti transformátoru
• Možnost uspokojení specifických požadavků transientní odezvy
•  Zkušenosti s výrobou kapacitních transformátorů napětí pro nejvyšší 

napěťové hladiny (do Um 800 kV)
•  Hermeticky utěsněný systém. Kompenzace dilatací impregnující tekutiny 

pomoci membrány vyrobené z nerez oceli
•  Odbočky na sekundárních vinutích umožňují variace jmenovitého 

přenosového poměru
•  Standardní provedení pro teploty okolí od -35 do +40 °C (jiné provedení 

na přání)
• Vysoce kvalitní porculánový nebo kompozitní izolátor
• Zkušenosti s provozem transformátorů v seizmicky aktivních oblastech
• Minimální množství oleje, bez PCB – ekologicky přijatelný výrobek
• Kovové části chráněné proti korozi
• Bezúdržbový provoz

Zajištění kvalitety
Přístrojové kapacitní transformátory napětí typu VCU projektujeme a vyrábíme v souladu s EN, IEC, ANSI/IEEE, GOST, AS, IS, CAN/CSA, nebo jinými odpovídajícími standardy.
Kvalitu výrobků zajišťuje certifikovaný systém řízení kvality, ISO 9001, který zahrnuje oblasti projektování, výroby a zkoušení.
Končar – Mjerni transformatori d.d. vlastní i certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001, které prokazují dodržování standardů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
A nejdůležitější, naše nepřetržitá snaha uspokojit požadavky zákazníků je zabudována dlouhodobou zkušeností a trvalým rozvojem do kvality a spolehlivosti naších výrobků.

Určení
Kapacitní přístrojové transformátory napětí se používají ke snižování měřených 
vysokých napětí na definované normované hodnoty přizpůsobené přístrojům 
na měření, ochranu a řízení, které současně izoluje od sítě vysokého napětí.

Mohou se současně využívat i jako spojovací kondenzátory pro přenos vysoko-
frekvenčního signálu.

Příslušenství
•  Každý transformátor je vybaven přípojkou pro vysoko-frekvenční (VF) 

komunikaci
•  Vybavení pro VF komunikaci (Carrier accessories – tlumivka, uzemnění a 

odlučovač přepětí) mohou, na přání, bytí umístěny v sekundární skříňce
• Ukazatel hladiny oleje na elektromagnetické jednotce
• Uzemnění středně napěťového vývodu (na přání)
•  Pojistky nebo automatický vypínač (MCB) pro ochranu sekundárních vinutí (na 

přání)
• Montáž vysoko-frekvenční tlumivky na vrchu transformátoru (na přání)
•  Mechanické indikátory nárazu při dopravě (Standardní pro Um ≥ 362 kV, dle 

žádosti pro další napěťové hladiny)
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POPIS TRANSFORMÁTORU

Kapacitní napěťový rozdělovač
A Kapacitní napěťový rozdělovač se nalézá v jednom nebo více izolátorech – 
kondenzátorových jednotkách. Skládá se z velkého počtu plochých, do série 
spojených kondenzátorových prvků, vyrobených z míchaného dielektrika (po-
lypropylénu a kondenzačního papíru), umístěného mezi elektrody z hliníku. 
Kondenzátorové prvky jsou komprimované, spojené, osušené a naplněné synte-
tickou impregnací ve vysokém vakuu. Komprese a spojení prvků kondenzátorové 
jednotky je provedeno způsobem, který zajišťuje stabilitu hodnot kapacity bě-
hem času a pod mechanickými vlivy.
Veliký počet stejných kondenzátorových prvků zajišťuje rovnoměrnou a přesnou 
distribuci dielektrických zatížení vnitřní a vnější izolace a bezpečnost provozu 
transformátoru. Kondenzátorové prvky jsou spojené způsobem, který zajišťuje níz-
kou hodnotu induktivity a vysokou rezonantní frekvenci kapacitního rozdělovače.
Na vrchu každého kondenzátorového prvku, v izolátoru, nachází se elastická 
membrána z nerez oceli, pro kompenzaci tepelní dilatace impregnační tekutiny. 
Tímto způsobem je každá kondenzátorový prvek hermetický uzavřený, bez vzdu-
chu a inertních plynů, a bez potřeby jakékoli údržby.
Po impregnaci, každý kondenzátorový prvek byl podroben rutinním zkouškám 
utěsnění, aby byla prověřena bezpodmínečná nepropustnost. 
V případě, že je kapacitní rozdělovač sestaven z více jednotek, horní části se pře-
pravují rozebrány. Jednotlivé části je třeba na místě montáže transformátoru se-
stavit jednoduchým požitím dodaných spojovacích šroubů z nerez oceli. Montáž 
v terénu nevyžaduje žádné speciální nářadí. Spodní kondenzátorový prvek vždy 
zůstává smontován na elektromagnetické části, čímž je zajištěna jednoduchá 
instalace v terénu.
Kapacitní rozdělovač se elektricky skládá z dvou kondenzátorů, vysokonapěťové-
ho (C1) a středněnapěťového kondenzátoru (C2). Středněnapěťový vývod a nízko-
napěťová přípojka kapacitního napěťového rozdělovače jsou vyvedeny z konden-
zátorového souboru vnitřní průchodku rovnou do elektromagnetické jednotky.

Elektromagnetická jednotka
AElektromagnetická jednotka je umístěná v nádobě transformátoru. Skládá se z 
mezi-transformátoru, sériové tlumivky pro kompenzaci úhlové chyby zaviněné 
kapacitní rozdělovačem, odlučovače přepětí, který zajišťuje ochranu středněnapě-
ťového kondenzátoru a elektromagnetické jednotky a zařízení pro tlumení ferore-
zonantních oscilací.
Zařízení pro tlumení ferorezonantních oscilací je sériově spojená tlumivka s ko-
vovým jádrem a odporu, který zajišťuje vysokou schopnost tlumení a stability 
transformátoru, bez negativního vlivu na třídu přesnosti transformátoru a transi-
entní odezvu. Seřízením tlumící soustavy se mohou uspokojit specifické požadavky 
uživatelů z hlediska chování transformátoru při dočasných jevech, aby se sladily 
potřeby stávajícího systému ochrany.

Papírová izolace elektromagnetické jednotky se suší ve vysokém vakuu a je impreg-
nována vysoce kvalitním, odplynovaným a osušeným minerálním transformátoro-
vým olejem. 
Tepelná dilatace oleje v elektromagnetické jednotce je kompenzována použitím 
vzduchového polštáře. Garantujeme, že olej v našich transformátorech neobsahuje 
jakékoli bifenyly ani polychlorované terfenyly (PCB a PCT).
Během výroby se na každé jednotlivé elektromagnetické jednotce provádí vakuové 
zkoušky těsnosti, aby byla prověřena bezpodmínečná nepropustnost.
Nádoba je vyrobena buď z hliníkové slitiny, nebo z vysoce kvalitní oceli, která je žáro-
vě pozinkovaná a dodatečně chráněna nátěrem pro dlouhodobou ochranu od koroze. 
Na elektromagnetické jednotce se nachází i sekundární svorky, umístěné v sekundár-
ní skříňce, jakož i ostatní sekundární příslušenství: průhledné sklo jako indikátor hla-
diny oleje, ventil pro odběr vzorků oleje, úchyty pro manipulaci s transformátorem, 
svorka pro uzemnění a výrobní štítek.
Uzemnění středněnapěťového vývodu umožňuje bezpečný přístup k elektromag-
netické jednotce, nepřetržitou vysokofrekvenční komunikaci i s elektromagnetickou 
jednotkou v beznapěťovém stavu, jako i terénní měření jednotlivých kapacit v terénu 
C1 i C2, a příslušných faktorů dielektrických ztrát.
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1. Primární svorka

2. Kovová membrána

3. Kondenzátorový prvek

4. Izolátor s přírubou

5. Průchozí izolátor

6. Svod přepětí

7. Vysokofrekventní svorka

8. Mezitransformátor

9. Kompozitní tlumivka

10. Tlumivka

11. Sekundární svorky

12. Indikátor hladiny oleje

13. Sekundární připojovací skříň

14. Kabelová průchodka

15. Úchyt

16. Pouzdro
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Hodnoty uvedené v tabulce se vztahují na 
naše standardní provedení s porculáno-
vými izolátorem a uvedenou jmenovitou 
kapacitou mohou se měnit v závislosti na 
elektrických, mechanických a paramet-
rech prostředí a na žádost zákazníka.

Trvalý rozvoj za účelem zvýšení kvality 
výrobků může také vést k změnám uve-
dených hodnot.

Izolátor
Dle přání, izolátor může být porcelánový nebo kompozitní. Porcelánové izolátory 
jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího porcelánu typu C130. 

Základ kompozitních izolátorů tvoří trubka z epoxidové pryskyřice vyztužené 
skelnými vlákny na které byly vulkanizována silikonová žebra. 

Povrchová dráha izolátoru je určena úrovní znečištění vzduchu prostředí a je tře-
ba ji specifikovat poptávce. 

Transformátor typ VCU je seizmicky odzkoušen a splňuje veškeré požadavky dle 
normy IEEE 693-2005.

Zařízení pro vysokofrekvenční komunikaci
Každý kapacitní přístrojový transformátor napětí je vybaven vnějším vysoko-
frekvenční (VF) přípojkou, umístěnou na průchozím izolátoru na nádobě elek-
tromagnetické jednotky. Tato přípojka umožňuje, aby se každý náš kapacitní 
napěťový transformátor mohl používat i jako navazující kondenzátor, kdykoli 
během provozu.

Na žádost, vysokofrekvenční přípojka může být umístěna v sekundární skříň-
ce. Nadále, zařízení pro vysokofrekvenční komunikaci též může být umístěno 
do sekundární skříňky.

Dodatečně, tlumící vinutí s odlučovačem přepětí může být zabudováno do 
elektromagnetické jednotky, spolu s uzemněním středněnapěťového vývodu.

Svorky
Primární svorky jsou vyrobeny z hliníkové slitiny nebo alternativně z elektroly-
tické mědi chráněné proti korozi žárovým pocínováním nebo elektrolytickým 
postříbřením. 

Sekundární svorky, spolu se svorkou pro uzemnění a opční zabezpečovací zaří-
zení, jsou umístěny v sekundární skříňce. Vstup do skřínky je zajištěn průchod-
kami nebo destičkami a projektován dle požadavku zákazníka. Skříňka má typ 
ochrany IP55.

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

Standardní svorka pro uzemnění jsou šrouby typu M12 x 35 nebo svorkovnice pro 
vícežilový měděný vodič. Ostatní typy a rozměry svorek jsou dostupné na přání. 

Typ Nejvyšší 
napětí 

soustavy

Jmenovitá 
kapacita

Celková 
výška

Celková 
hmotnost

Hmotnost 
oleje *

Rozměry 
podstavce 

Minimalní 
povrchová 

dráha

kV pF mm kg kg mm mm

VCU-72,5 72,5 15.000 1770 285 10+40 470x470 1815

VCU-123 123 8.800 1770 285 10+40 470x470 3075

VCU-145 145 7.300 1990 305 12+40 470x470 3625

VCU-170 170 6.300 2270 350 14+40 470x470 4250

VCU-245 245 4.400 3015 400 20+40 470x470 6125

VCU-300 300 3.500 3720 480 26+40 470x470 7500

VCU-362 362 3.000 3870 495 28+40 470x470 9050

VCU-420 420 4.400 4490 630 50+40 470x470 10500

VCU-525 550 3.500 5365 730 60+40 470x470 13750

VCU-765 800 3.000 6600 1160 105+70 470x470 20000

Rozměry

* kapacitní rozdělovač + elektromagnetická jedinotka


