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SZÉLESKÖRÛ TAPASZTALAT – 45 ÉVNÉL TÖBB ÜZEMI TAPASZTALAT TÖBB MINT 15.000 FELSZERELT 

KAPACITÍV FESZÜLTSÉGVÁLTÓ VILÁGSZERTE

RUGALMAS KIALAKÍTÁS – KÉSZSÉGESEN ÉS SZÍVESEN KIELÉGÍTJÜK MEGRENDELŐINK KÜLÖNLEGES 

KÍVÁNSÁGAIT

HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉS MEGBÍZHATÓSÁG – LEGKEVESEBB 50 ÉV HASZNÁLHATÓSÁGRA VAN TERVEZVE

VCU 

KAPACITÍV
FESZÜLTSÉGVÁLTÓK

72,5-től 800 kV-ig



Müködési adatok
• Maximálís üzemi feszültség Um: 72,5-től 800 kV-ig
• Szabvány szerint 3 szekunder tekercs (igény szerint • 6 tekercsig)
•  Képes kielégíteni a nagypontosságú mérési és védelmi osztályokat, 

felsőbb tranziens válasszal 
• Rozsdamentes acélmembrán rendszer
• Rendelkezésre áll a távvezetéki vivőfrekvenciás összeköttetés részére 

Főbb jellemzők
•  Korszerű kondenzátorszigetelés technológia – kevert dielektrikum szinte-

tikus impregnáló folyadékkal
• Nagyon alacsony dielektromos veszteségi tényező
• Részleges kisülés nélkül az ipari frekvenciájú próbafeszültségen
• 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 (Um 800 kV-ig)
•  Hermetikusan zárt rendszer. Rozsdamentes acélmembrán tágulási 

rendszer
•  Megcsapolások a szekunder tekercseken, amelyek lehetővé teszik a 

névleges feszültség változtatását
•  Szabványos környezeti hőmérsékletek -35-től +40°C-ig (szélsőséges 

értékek külön rendelésre)
• Kiváló minőségű porcelán vagy kompozit szigetelő
• Széleskörű tapasztalat a földrengéses területeken 
•  Minimális olajmennyiségű kialakítás, amely PCB- mentes és környezet-

barát
• Rozsdamentes fémrészek
• Nem szükséges karbantartani

Minőségbiztosítás
A VCU kapacitív feszültségváltókat az EN, IEC, ANSI/IEEE, GOST, AS, IS, CAN/CSA szabványok vagy más megfelelő szabvány szerint tervezzük és gyártjuk..
A termék minőségét az ISO 9001 szabvány tanusítja, amely magában foglalja a tervezés, gyártás és a vizsgálat minden szempontját. 
A „Končar – Instrument transformers Inc.“ rendelkezik ISO 14001 és OHSAS 18001 tanusítvánnyal és ezzel biztosítja a környezetvédelem és a foglalkoztatottak egészségének védelmét.
És az ami a legfontosabb, a mi fáradhatatlan igyekezetünk, hogy a nagy tapasztalatunk és a folyamatos fejlődés alapján, kielégítsük vevőink igényeit és biztosítsuk termékeink tartós-
ságát és megbízhatóságát.

Alkalmazási területe
A VCU kapacitív típusú feszültségváltó feladata a felügyeleti, mérő- és védelmi 
készülékek nagyfeszültségtől történő leválasztása, valamint a primer feszült-
ség átalakítása olyan arányos kis értékre, amelyre a felügyeleti, mérő- és védel-
mi készülékek rákapcsolhatók. 

Ugyanakkor használhatóak mint nagyfrekvenciás csatolókondenzátor a távve-
zetéki vivőfrekvenciás összeköttetésnél. 

Tartozékok
•  Minden kapacitív feszültségváltó fel van szerelve nagyfrekvenciás 

csatlakozóval
•  Vivőfrekvenciás összekötetés tartozékai (fojtótekercs, földelőkés és 

túlfeszültséglevezető) leszállíthatók a szekunder csatlakozódobozban igény 
esetén

• Olajszintjelző az elektromágneses egységen
• Középfeszűltségű földelő (igény esetében)
•  Olvadóbiztosítók vagy kismegszakítók (MCB) a szekunder tekercsek védelmére 

(igény esetében)
•  Távvezetéki nagyfrekvenciás fojtó a kapacitív feszültségosztó tetején (igény 

esetében)
•  Szállítási ütésjelző csomagőr (szabványosan Um≥362 kV-ra, tetszés szerint 

más feszültség értékekre is)
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1.  Primer csatlakozó

2.  Fém membrán

3.  Kondenzátor elemek

4.  Szigetelő 

5.  Kondenzátor átvezető 
szigetelője

6.  Túlfeszültséglevezető

7.  Átvezető szigetelő nagyfrek-
venciás 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
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FELÉPÍTÉS

Keresztmetszeti rajz

Kapacitív feszültségosztó
A kapacitív feszültségosztó egy vagy több szigetelőben helyezkedik el – kon-
denzátor 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, vákkum alatt 
szárítják és töltik fel szintetikus impregnáló folyadékkal. A kapacitív elemek ösz-
szekötése 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 rezo-
náns frekvenciája pedig nagyon nagy.
Minden a kapacitív egység felső részében, a szigetelő tok belsejében acél memb-
rán látja el az impregnáló folyadék termikus tágulásának kompenzálását. Ez a 
megoldás biztosítja, hogy minden kondenzátor egység levegő illetve nemesgáz-
mentes, hermetikusan zárt és karbantartásmentes. 
Az impregnálás után minden kondenzátor esetében darabvizsgálat a tömített-
ség ellenőrzése, hogy nincs-e szivárgás a komplett egységen, hogy az egység 
hermetikusan zár.
Mikor a kondenzátor feszültségosztó egynél több egységből áll, a felső egysé-
geket leszerelve 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 közép-
feszültség kivezetését és a kisfeszültségű csatlakozását a kondenzátor egységből 
belső átvezető szigetelőn keresztül kapcsoljuk össze az elektromágneses egységgel.

Elektromágneses egység (EME)
Az elektromágneses egység a kapacitív osztó alján lévő tartályban van elhelyez-
ve. Ennek részei: egy közbenső transzformátor, soros fojtó, amely kompenzálja a 
kapacitív osztó okozta fázis eltolást, túlfszültséglevezető, amely biztosítja a köz-
benső kondenzátor és az elektromágneses egység túlfeszültség védelmét, és a 
ferrorezonanciát fojtó készülék.
A ferrorezonanciát fojtó egység egy telítődő induktivitás és egy csillapító ellenállás 
soros kötéséből áll, amely nagy csillapítást és stabilitást biztosít anélkül, hogy rom-
lana az osztó pontossága és tranziens válasza.

A csillapító rendszer beállításával elérhetőek a vevő követelményei szerinti tranzi-
ensekkel rendelkező viselkedés – a felső ferrorezonancia csillapítása vagy tranziens 
válasz, amely kielégíti a meglévő védelmi rendszer szükségleteit.
Az elektromágneses egység papírszigetelését erős vákuumban szárítják és impreg-
nálják inhibitált, szárított 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 szivár-
gási vizsgálatnak vetnek alá, biztosítva ezzel a tartály tökéletes hermetikus zárását.
A tartály készülhet alumínium ötvözetből vagy kiváló minőségű acélból, amelyet 
tűzihorganyzással és festéssel tartósan védenek a korroziótól.
Az elektromágneses egység szekunder kivezetései a szekunder csatlakozó dobozban 
találhatók. Ezen kívül az egységre (tartályra) még fel van szerelve egyéb szabványos 
tatozék: nézőüveg mint olajszintjelző, olajmintavevőszelep, feszültségosztó emelé-
sére szolgáló fülek, földelés csatlakozó és felirattábla.
Az elektromágneses egység tartályán elhelyezhető a földpotenciált biztosító kap-
csoló amely közvetlenül leföldeli a középfeszültségű kivezetést. Így biztosítható a 
távvezetéki vivőfrekvenciás összeköttetés az elektromágneses egység legerjesz-
tett állapotában, lehetővé téve a C1 és C2 kondenzátorok kapacitásának valamint 
dielektromos veszteségeinek mérését.
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Az adott tájékoztató jellegű értékek a 
szabványos porcelán változatokra vonat-
koznak. Vevő kivánsága szerinti más ka-
pacitás értékek is rendelkezésre állnak. A 
tényleges kapacitív feszültségosztó mé-
retek függnek az ajánlatkérésben adott 
elektromos, mechanikus és környezeti 
paraméterektől.

 Az értékek változnak az állandó technikai 
fejlődés és a minőségjavítás függvényé-
ben is.

Szigetelő
Az ajánlatkérő igénye szerint, a külső szigetelő lehet porcelán vagy kompozit. 
A porcelán szigetelők kiváló minőségű C130 timföldtartalmú porcelánból ké-
szülnek. A kompozit szigetelők üvegszálakkal megerősített műgyantacsőből 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 tekinteté-
ben és kielégítik az IEEE 693-2005 szabvány összes követelményeit.

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 egyben alkalmazható mint csatolókondenzátor a távveze-
téki vivőfrekvenciás készülék csatlakoztatására.

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

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

Csatlakozók
A primer csatlakozók alumíniumból vagy korrozió ellen védett (ónnal vagy 
ezüsttel bevont) elektrolitikus rézből készülnek. 

A szekunder csatlakozók a védelmi egységekkel és elszámolási mérés céljára 
szolgáló kivezetésekkel a szekunder csatlakozódobozban vannak elhelyezve. Ká-
belbevezető tömszelencéket vagy lemezeket a csatlakozódobozon a megrendelő 
igényeinek megfelelően alakítják ki. A doboz IP55 fokozatú vdelemmel rendel-
kezik.

A szabványos szekunder csatlakozók M8-as méretűek és menetes csavartípusú-
ak. Rozsdamentes acélból készülnek. Másmilyen típusú csatlakozók, anyagok és 
méretek is rendelkezésre állnak igény szerint.

A szabványos csatlakozó csavaros típusú (M12 x 35) vagy rézsodrony szorító. 
Másmilyen típusok és méretek rendelkezésre állnak igény szerint.

Típus Maximális 
feszültség

Névleges 
kapacitás

Teljes 
magasság

Teljes 
tömeg

Olajtömeg
(KFO+EME)

Az alap 
felerősítése

Legkisebb 
kúszó-
áramút

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

Méretek


