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AGU 

P!ÍSTROJOVÉ 
TRANSFORMÁTORY  
PROUDU (PTP)
72,5 do 800 kV

TRADICE – VYRÁBÍME P!ÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY OD ROKU 1947

ZKU!ENOST – VÍCE NE" 50.000 KUS# PTP V PROVOZU PO CELÉM SV$T$

P"IZP#SOBIV$ DIZAJN – USPOKOJUJEME SPECIFICKÉ PO"ADAVKY ZÁKAZNÍK#

DLOUHÁ %IVOTNOST A SPOLEHLIVOST – "IVOTNOST TRANSFORMÁTOR# 50 LET



Min!ségbiztosítás
P!ístrojové transformátory proudu projektujeme a vyrábíme dle EN, IEC, ANSI/IEEE, GOST, AS, IS, CAN/CSA, nebo i jin"ch odpovídajících norem.
Kvalita v"robk# je zaji$t%na pomoci certifikovan"ch systém# kvality, ISO 9001, které zahrnují v$echny oblasti projektování, v"roby a zkou$ení.
Kon&ar – Mjerni transformatori d.d. vlastní i certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001, které prokazují dodr'ování standard# ochrany 'ivotního prost!edí a bezpe&nosti práce.
A nejd#le'it%j$í, na$e nep!etr'itá snaha uspokojit po'adavky zákazník# je zabudována dlouhodobou zku$eností a plynul"m rozvojem do kvality a spolehlivosti na$ích 
v"robk#.

Ur"ení
P!ístrojové transformátory proudu se pou'ívají ke sni'ování m%!en"ch 
proud# na definované normované hodnoty, p!izp#sobené p!ístroj#m na 
m%!ení, ochranu a !ízení a sou&asn% je izolují od sít% vysokého nap%tí.

Provedení
• Maximální provozní nap%tí Um: 72,5 do 800 kV
• Jmenovit" primární proud In: up do 6000 A
• Krátkodobé proudy: termick" do 100 kA, dynamick" do 250 kA 
• Po&et jáder: 5 (dle(po'adavku) 'ádosti a' 10 kus#)
• Ve$keré m%!ené a ochranné t!ídy p!esnosti dle plan"ch standard#

D#le$ité charakteristyky
•  Provedení s jádry v horní &ásti transformátor# (inverzní typ) zaji$(uje nízké 

ztráty v primárním vinutí
•  Mo'nost zm%ny pom%ru transformace na primárním a/nebo sekundárním vinutí 
• Nízká trousivá reaktance 
• Vysoce kvalitní papírov%-olejová izolace
•  Bez parciálních v"boj# p!i (na) jednominutovém v"dr'ném zku$ebním 

st!ídavém nap%tí
•  Volumetrická tepelná dilatace oleje kompenzována membránou z nerez oceli
• Bez pou'ití dusíku
• Garantováno ut%sn%ní po celou dobu 'ivotnosti v"robku
•  Standardní provedení pro teploty prost!edí od -35 do +40 °C (jiné 

provedení na vy'ádání)
• Vysoce kvalitní porcelánov" nebo kompozitní izolátor
• Zku$enosti s provozem transformátor# v seizmicky aktivních oblastech
• Dizajn s minimálním mno'stvím oleje 
• Bez PCB – ekologicky p!ijateln" v"robek
•  Jádra umíst%na uvnit! uzemn%ného pouzdra navr'eného pro odvád%ní 

zkratu 
• Transformátor zabezpe&en proti vnit!nímu elektrickému oblouku
• Kovové &ásti chrán%ny proti korozi 
• Jsou bezúdr'bové

P%íslu&enství
• P!ípojka pro m%!ení faktoru dielektrick"ch ztrát (tg))
• Ukazatel hladiny oleje
•  Sekundární p!ípojky ur&ené pro obchodní m%!ení mohou se zaplombovat 

zvlá$(
•  Mechanické indikátory nárazu b%hem transportu (standardní pro  

Um*362 kV, dle po'adavku pro ostatní nap%(ové hladiny)
• Indikátor p!etlaku oleje (dle po'adavku)
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P!ÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU (PTP)

Do vrstev papírové izolace se b%hem v"roby vkládá velik" po&et polovodiv"ch ka-
pacitních obklad#, za ú&elem optimálního (rozlo'ení) rozvr'ení dielektrické zát%'e. 
Papírová izolace se su$í ve vakuu a impregnuje minerálním transformátorov"m 
olejem. Olej je $pi&kové kvality, zcela odplyn%n a vysu$en (obsah vlhkosti není vy$$í 
ne' 2 ppm).

Garantujeme, 'e olej v na$ích transformátorech neobsahuje polychlorované bifeny-
ly ani polychlorované terfenyly (PCB i PCT).

Papírov%-olejová izolace hermeticky uzav!ena a odd%lena od vlivu vn%j$ího vzdu-
chu membránou z nerez oceli. Membrána kompenzuje tepelnou dilataci oleje a 
sou&asn% ukazuje hladinu oleje. 

V$e uvedené v p!edchozím textu zaji$(uje $pi&kové a dlouhodobé dielektrické vlast-
nosti hlavní izolace transformátor#.

Primární vinutí

V"hody provedení s jádry v horní &ásti transformátoru projevují se rovnom%rnou 
a symetrickou polohou primárního vinutí vzhledem k jádru, &ím' bylo dosa'eno 
provedení se zanedbatelnou hodnotou trousivé reaktance. Délka primární vinutí 
je minimální, co' má za v"sledek malé ztráty v primárním vinutí. 

Rozdílné p!enosové pom%ry se získávají pomoci zm%ny po&tu závit# (zapojení) 
bu+ primárního nebo sekundárního vinutí transformátoru. Jsou mo'né oba typy 
zapojení na stejném transformátoru.

Primární vinutí m#'e mít jeden nebo více závit#, podle specifick"ch po'adavk#. 
V p!ípad% primárního vinutí s jedním závitem, vinutí je rovn" vodi&, zatímco se 
v p!ípad% pot!eby za vícenásobn"mi závity pou'ívají vn%j$í zpáte&ní vodi&e nebo 
vnit!ní kabely.

Jádra a sekundární vinutí

A nagyfeszültség, oldal a kisfeszültség, oldaltól nagy villamos szilárdságú olaj-
jal átitatott papírral van szigetelve. 

A gyártás során jelent-s számú félvezet- kapacitív árnyékolás van a papírszige-
telés rétegeibe elhelyezve úgy, hogy azok egyenletesen osztják el a nagyfrek-
venciájú túlfeszültségeket. Ezután a papírszigetelést er-s vákuumban szárítják 
és impregnálják nagyfokúan inhibitált és gáztalanított ásványi transzformátor 
olajjal (nedvességtartalma nem több mint 2 ppm). 

Garantáljuk, hogy az olaj mér-váltóainkban nem tartalmaz poliklór-bifenilt és 
terfenilt (PCB és PCT).

A papír — olaj szigetelés zárt térben, a küls- leveg-t-l rozsdamentes mem-
bránnal van hermetikusan elzárva. A rozsdamentes membrán kompenzálja a h- 
okozta olajtágulást és egyid-ben olajszintjelz-ként is m,ködik.

Az összes fent említett tény kit,n- és hosszantartó dielektromos tulajdonságo-
kat biztosít a mér-váltó f- szigetelésének.

Hlavní izolace

.ásti pod vysok"m nap%tím transformátoru jsou odd%leny od t%ch pod nízk"m na-
p%tím hlavní izolací z olejem impregnovaného papíru vysoké dielektrické pevnosti.

Pr#%ez kreslení

POPIS TRANSFORMÁTORU
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1.  Kovová membrána / 
Indikátor hladiny oleje

2. Hlava transformátoru

3.  Jádro a sekundární 
vinutí

4. Primární svorky

5. Primární vinutí

6. Hliníkové pouzdro

7. Hlavní izolace

8.  Porcelánov" / 
kompozitní izolátor

9.  Sekundární sk!í/ se 
sekundárními svorkami

10. Pouzdro

11. Olejov" ventil

12. Svorka pro uzemn%ní
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Pouzdro

Pouzdro transformátoru je vyrobeno z vysoce kvalitní 'árov% pozinkované oceli 
a dodate&n% nat!eno nát%rem pro dlouhodobou protikorozní ochranu. Pouzdro 
m#'e b"t vyrobeno z hliníkove litiny. Na podstavci je umíst%na sekundární 
p!ipojovací sk!í/ka, spole&n% s ostatním p!íslu$enstvím, nap!. v"robním $títkem, 
ventilem pro odb%r vzork# oleje, úchyty pro zvedání transformátoru, p!ípojkami 
pro uzemn%ní, p!ípojkami pro m%!ení úhlu dielektrick"ch ztrát a op&ní indikátor 
p!etlaku oleje. Sk!í/ka je zabezpe&ena t!ídou ochrany IP55.

Velikost a typ svorek pro uzemn%ní mají byt definovány v poptávce. Standardní 
svorka pro uzemn%ní je $roubového typu (M12 x 35) nebo svorkovnice pro 
více'iln" m%d%n" vodi&.

Hodnoty zobrazené v tabulce vztahují se 
na standardní provedení s porculánov"m 
izolátorem a mohou se m%nit v závislosti 
na elektrick"ch, mechanick"ch po'adav-
cích a parametrech prost!edí, a po'adav-
cích zákazníka. 

Ke zm%nám uveden"ch veli&in m#'e dojít i 
v d#sledku na$eho neustálého v"zkumu a 
rozvoje za ú&elem zv"$ení kvality.

Izolátor

Dle po'adavku, izolátor m#'e b"t porcelánov" nebo kompozitní. Porcelánové 
izolátory jsou vyrobeny z nejvalitn%j$ího porcelánu t!ídy jakosti C130.

Kompozitní izolátor je vyroben z trubky z epoxidové prysky!ice, vyztu'ené 
skeln"mi vlákny a vulkanizovan"mi silikonov"mi 'ebry.

Povrchová dráha izolátoru se ur&uje dle hladiny zne&i$t%ní ovzdu$í prost!edí a 
má b"t uvedena v poptávce. Transformátor typ AGU je seizmicky odzkou$en a 
spl/uje ve$keré po'adavky normy IEEE 693-2005.

Svorky

Primární svorky jsou vyrobeny z hliníku nebo, p!ípadn%, z elektrolytické m%di 
chrán%né proti korozi pocínováním nebo elektrolytick"m post!íb!ením. Tvar 
a typ svorky ur&ují se dle jmenovitého proudu a po'adavk# p!íslu$né normy, v 
p!ípad% 'e zákazník nedefinoval vlastní po'adavky. 

Sekundární svorky, spolu se svorkou uzemn%ní, jsou umíst%ny v sekundární 
p!ipojovací sk!í/ce. Vstup do sk!í/ky je veden kabelov"mi pr#chodkami na 
desce, dle po'adavk# zákazníka.

Standardní sekundární svorky jsou jsou vyrobeny z nerez oceli ve tvaru $roubu 
velikosti M8. Ostatní typy, materiály a rozm%ry svorek jsou dodávány na p!ání.

Standardní svorka pro uzemn%ní je $roubového typu (M12 x 35) nebo svorkovnice 
pro více'ilov" m%d%n" vodi&.

Typ Nejvy%%í 
nap&tí 

systému

Celková 
v'%ka

V'%ka 
svorek

Celková 
hmotnost

Hmotnost 
oleje

Montá( 
podstavce

Povrchová 
dráha

kV mm mm kg kg mm mm

AGU-72,5 72,5 2050 1600 280 55 400x400 1815

AGU-123 123 2300 1900 320 65 400x400 3075

AGU-145 145 2650 2200 350 75 400x400 3625

AGU-170 170 2850 2350 420 85 520x520 4250

AGU-245 245 3700 3050 600 190 520x520 6125

AGU-300 300 3700 3050 620 190 520x520 7500

AGU-362 362 4750 4000 1000 320 650x650 9050

AGU-420 420 5400 4600 1300 380 650x650 10500

AGU-525 550 6000 5100 1450 470 650x650 13750

AGU-765 800 8135 6940 3100 950 900x900 20000

Rozm'ry
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TRADICE – VYRÁBÍME P!ÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY OD ROKU 1947

ZKU!ENOST – VÍCE NE" 5.000 KOMBINOVAN#CH TRANSFORMÁTOR$ V PROVOZU PO CELÉM SV%T%

INOVATIVNOST – JEDINE&N# A ORIGINÁLNÍ DIZAJN

P"IZP#SOBIV$ DIZAJN – USPOKOJUJEME SPECIFICKÉ PO"ADAVKY ZÁKAZNÍK$

TRVANLIVOST A SPOLEHLIVOST – "IVOTNOST TRANSFORMÁTOR$ JE NEJMÉN% 50 LET

VAU 

KOMBINOVANÉ P!ÍSTROJOVÉ 
M"!ÍCÍ TRANSFORMÁTORY
72,5 do 550 kV



Zaji!t"ní kvality
Kombinované m!"ící p"ístrojové transformátory projektujeme a vyrábíme v souladu s EN, IEC, ANSI/IEEE, GOST, AS, IS, CAN/CSA, ale i jin#mi odpovídajícími normami.
Kvalita v#robk$ je zaji%t!na certifikovan#m systémem "ízení kvality ISO 9001, zahrnujícím v%echny oblasti projektování, v#roby a zkou%ení.
Kon&ar – Mjerni transformatori a.s. vlastní certifikáty ISO 14001 i OHSAS 18001, které prokazují aplikaci standard$ ochrany 'ivotního prost"edí a bezpe&nosti práce.
A nejd$le'it!j%í, na%e neustálá snaha uspokojit po'adavky zákazník$ je zabudována dlouholetou zku%eností a stál#m rozvojem do kvality a spolehlivosti na%ich v#-
robk$.

Ur#ení
Kombinované p"ístrojové transformátory se pou'ívají k regulaci m!"en#ch 
proud$ a nap!tí na definované normované hodnoty p"izp$sobené p"ístro-
j$m pro m!"ení, ochranu a "ízení. Sou&asn! izoluje p"ipojené p"ístroje od 
vysokého nap!tí v síti. Kombinovan# p"ístrojov# transformátor se v podsta-
t! skládá ze dvou m!"ících jednotek: induktivního transformátoru nap!tí a 
transformátoru proudu.

Provedení 
• Maximální provozní nap!tí Um: 72,5 do 550 kV
• Nominální primární proud In: do 6000 A
• Krátkodobé proudy: termick# do 100 kA, dynamick# doIdyn: 250 kA
• Po&et jader transformátoru proudu: do 10 (dle po'adavku) a' 10)
• Po&et sekundárních vinutí transformátoru nap!tí: 3 ((dle po'adavku) do 6)
• Ve%keré m!"ící a ochranné t"ídy p"esnosti dle v%ech platn#ch standard$

Hlavní charakteristiky 
• Vysoce-kvalitní papírov!-olejová izolace
• Bez parciálních v#boj$ p"i jednominutovém zku%ebním st"ídavém nap!tí
•  Volumetrická dilatace oleje ve funkci teploty kompenzována membránou z 

nerezové oceli
• Bez pou'ití dusíku
• Ut!sn!ní po celou dobu 'ivotnosti
•  Standardní provedení pro teploty prost"edí od -35 do +40 °C (provedení 

mimo uvedené na p"ání)
• Vysoce-kvalitní porcelánová nebo kompozitní izolátor
• Zku%enosti s provozem transformátor$ v seizmicky aktivních oblastech
• Dizajn s minimálním mno'stvím oleje
• Olej bez PCB – ekologick# p"ijateln# v#robek
• Transformátor odoln# na vnit"ní elektrick# oblouk
• Kovové &ásti chrán!né proti korozi
• Bezúdr'bov# provoz
• Umo'(uje úspory na prostoru a cen!

Transformátor proudu
•  Provedení s jádry v horní &ásti transformátoru (inverzní typ) zaji%)uje nízké 

ztráty primárního vinutí
•  Mo'nost zm!ny pom!ru transformace na primárním a/nebo sekundárním 

vinutí
• Nízká trousivá reaktance

Feszültségváltó
•  Jedine&n# dizajn s otev"en#m magnetick#m jádrem – zaji%)uje odolnost 

na ferorezonanci
•  Mo'nost velkého tepelného zatí'ení – do 2500 VA u standardního 

provedení, na vy'ádání i vy%%í zatí'ení
• Dizajn primárního vinutí odoln# na vnit"ní elektrick# oblouk

P$íslu!enství
• P"ípojka pro m!"ení faktoru dielektrick#ch ztrát (tg*)
• Ukazatel hladiny oleje
•  Svodi&e p"ep!tí, pojistky nebo automatick# vypína&e (MCB) pro ochranu 

sekundárních obvod$ (dle po'adavku)
• Sekundární p"ípojky ur&ené pro obchodní m!"ení mohou se zvlá%) plombovat 
•  Mechanické indikátory nárazu b!hem p"epravy (standardní pro Um+362 kV, 

dle po'adavku pro ostatní nap!)ové hladiny)
• Indikátor p"etlaku oleje (dle po'adavku)
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KOMBINOVANÉ P!ÍSTROJOVÉ KOMBINOVANÉ P!ÍSTROJOVÉ
M"!ÍCÍ TRANSFORMÁTORY M"!ÍCÍ TRANSFORMÁTORY

Popis transformátoru
Aktivní &ást tvo"í vinutá prstencová jádra v hliníkovém pouzdru (torusu), hliní-
kové nebo m!d!né primární vinutí a hlavní izolace. V#hoda provedení s jádry v 
horní &ásti transformátoru projevuje se v plynulé a symetrické poloze primárního 
vinutí ve vtrahu k jádr$m, &ím' bylo dosa'eno provedení s trousivou reaktancí 
zanedbatelné hodnoty. Primární vinutí je minimáln! dlouhé, co' má za v#sledek 
nízké ztráty v primárním vinutí.
R$zné p"enosové pom!ry se dosahují pomoci zm!ny po&tu závit$ (p"epojení) 
jak na primárním, tak i na sekundárním vinutí transformátoru. Je mo'né pou'ití 
obou typ$ p"epojení na stejném transformátoru.
Transformátor obsahuje jádra ur&ená pro m!"ící a zabezpe&ovací za"ízení, dle 
po'adavku. V závislosti na po'adovan#ch vlastnostech mohou b#t vyrobena z 
za studena válcovaného orientovaného magnetického plechu, m!kk#ch mag-
netick#ch materiál$ a amorfních materiál$. Jádra se sekundárním vinutí jsou 
umíst!na v chrán!ném pouzdru z hliníkové litiny, jeho' provedení je takové, aby 
bezpe&n#m zp$sobem mohlo odvést proud poruchy do zem!, bez nebezpe&í 
v#skytu oblouku uvnit" izolátoru.

Transformátor nap"tí
Magnetické jádro je vyrobeno v ty&ovém tvaru ze za studena válcovan#ch trans-
formátorov#ch plech$. Provedení otev"eného jádra zaji%)uje linearizovanou mag-
netickou charakteristiku transformátoru, která eliminuje mo'nost ferorezonance v 
energetickém systému.
Sekundární vinutí jsou vyrobeno z vysoce kvalitního lakovaného m!d!ného drátu, 
vinutého p"ímo na jádro v p"ímém kontaktu s olejem . Provedení vinutí umo'(uje 
kontrolovanou distribuci magnetického toku v jádru, jako i kompenzaci vlivu prou-
du magnetizování na úhlovou chybu. Nadále, v!t%í pr$m!r vinutí &iní ho odoln#m 
sná%et sekundární spojení trvající o mnoho déle ne' po'adovanou 1 vte"inu, &ím' se 
p"ispívá provozní spolehlivosti transformátoru. 
Jednou z v#hod provedení s otev"en#m jádrem je skute&nost, 'e se primární vinu-
tí skládá z v!t%ího po&tu vzájemn! odd!len#ch sekcí, rovnom!rn! rozd!len#ch po 
v#%ce transformátoru. To zaji%)uje kontrolovanou distribuci dielektrick#ch zatí'ení 
vnit"ní a vn!j%í izolace, jako' i v#borné chladící vlastnosti. 
Vzhledem k tomu, 'e se skládá z nezávisl#ch a odd!len#ch sekcí, primární vinutí je za-
bezpe&eno proti rozprsknutí, zavin!ného poruchou uvnit" sv#ch závit$. V málo prav-
d!podobném p"ípad! prora'ení izolace mezi závity nebo vrstvami primárního vinutí, 
porucha z$stává lokalizována v jen jedné sekci a nem$'e se roz%í"it na celé primární 
vinutí. Toto je p"írodní ochrana proti rozprsknutí vlastní tomuto typu transformátoru. 
Díky dodate&nému zabudování relé pro detekci p"etlaku do systému monitorování, 
jsou transformátory typu VAU mimo"ádn! spolehlivé. 
Proto'e se vinutí skládá z nezávisl#ch a odd!len#ch sekcí, p"ípadná porucha se m$'e 
vyskytnout jen v jedné sekci. S ohledem na to, 'e jsou sekce odd!lené, nem$'e se 
p"enést na celé primární vinutí. Taková porucha pomalu vede ke zv#%ení teploty a 
vzniku plyn$, a tím i k zv#%ení tlaku v transformátoru. Zv#%ení tlaku z d$vodu po-
ruchy aktivuje alarm pomocí relé pro detekci p"etlaku (disponibilní dle po'adavku). 
Takto navr'ené primární vinutí poskytuje p"írodní ochranu proti rozprsknutí vlastní 
kombinovan#m transformátor$m typu VAU. Díky zabudování relé pro detekci p"e-
tlaku do systému monitorování je transformátor mimo"ádn! spolehliv#. 

Hlavní izolace
Vysokonap!)ová strana transformátoru je izolována od nízkonap!)ové hlavní izolací 
z olejem impregnovaného papíru vysoké dielektrické pevnosti. Transformátor nap!tí 
s otev"en#m jádrem umo'(uje provedení, ve kterém i proudová i nap!)ová aktivní 
&ást pou'ívají stejnou hlavní izolaci.
Velik# po&et polovodiv#ch kapacitních obklad$ se vkládá do vrstev papírové izolace, 
aby bylo rovnom!rn! rozvr'eno dielektrické zatí'ení. Papírová izolace se potom su%í 
ve vakuu a impregnuje minerálním transformátorov#m olejem. Olej je %pi&kové kva-
lity s dodatkem inhibitor$, zcela odplynován a usu%en (hodnota vlhkosti nep"esahuje 
2 ppm).
Papírov!-olejová izolace je hermeticky uzav"ená a odd!lená od vlivu okolního vzdu-
chu membránou z nerez oceli. Membrána kompenzuje tepelnou dilataci oleje a sou-
&asn! plní funkci ukazatele hladiny oleje.
V%e v#%e uvedené zaji%)uje v#borné a dlouhodobé dielektrické vlastnosti hlavní izo-
lace transformátor$.

POPIS TRANSFORMÁTORU 
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Pr%$ez kreslení

7

1.  Kovová membrána / 
indikátor hladiny oleje

2.  ST magnetické jádro se 
sekundárními vinutími

3. Hlava transformátoru

4. PT primární vinutí

5. Hliníkové pouzdro

6.  Porcelánov# / 
kompozitní izolátor

7. Hlavní izolace

8. NT primární vinutí

9. NT sekundární vinutí

10.  NT magnetické jádro 
otev"eného typu

11.  Sekundární sk"í( se 
sekundárními vinutími

12. Pouzdro

13. Olejov# ventil



Izolátor
Dle po'adavku m$'e vn!j%í izolace b#t porcelánová nebo kompozitní. Porcelá-
nové izolátory jsou vyrobeny z nejkvalitn!j%ího porcelánu typu C130. 
Základ kompozitních izolátor$ tvo"í trubka z epoxidní prysky"ice vyztu'ená 
skeln#mi vlákny,na které byly vulkanizována silikonová 'ebra.
Povrchová dráha je definována lokální zne&i%t!ním vzduchu a má b#t uvedena 
v poptávce. 
Transformátor typu VAU je seizmicky odzkou%en a spl(uje v%echny po'adavky 
dle standardu IEEE 693-2005. 

www.koncar-mjt.hr 

Svorky
Primární svorky jsou vyrobeny z hliníku nebo alternativn! z elektrolytické m!di 
chrán!né proti korozi pocínováním nebo elektrolytick#m post"íb"ením. Tvar a 
typ svorky se volí dle jmenovit#ch proud$ a p"íslu%n#ch norem, pokud v poptáv-
ce není uvedeno jinak. 

Sekundární svorky, spolu se svorkami pro uzemn!ní, jsou umíst!ny v sekundární 
sk"í(ce. Vstup do sk"í(ky je zaji%t!n kabelov#mi pr$chodkami na desce dle po'a-
davk$ a pot"eb zákazník$.

Standardní sekundární svorky jsou velikosti M8 a ve tvaru %roubu. Jsou vyrobeny 
z nerez oceli. Ostatní typy, materiály a rozm!ry svorek jsou dostupné na p"ání.

 Standardní svorka pro uzemn!ní je ve tvaru %roubu (M12 x 35) nebo svorkovnice 
pro m!d!n# více'iln# vodi&. Jiné typy a rozm!ry jsou k dispozici na 'ádost.

Pouzdro
Pouzdro transformátoru je vyrobeno z vysoce kvalitní za tepla pozinkované oceli, 
dodate&n! nat"ené z d$vodu dlouhodobé odolnosti na korozi. Alternativn!, posta-
vec m$'e b#t vyroben i z hliníkové litiny. Na podstavci se nalézá sekundární p"í-
pojková sk"í(ka spolu s ostatním p"íslu%enstvím jako jsou v#robní %títek, ventil pro 
odb!r vzork$ oleje, úchyty pro manipulaci s transformátorem, svorky pro uzem-
n!ní, svorka na m!"ení úhlu dielektrick#ch ztrát a op&ní indikátor p"etlaku oleje. 

Velikost a typ svorek pro uzemn!ní mají b#t definovány v poptávce. Standardní 
svorka je %roubovitého typu (M12 x 35), nebo svorkovnice pro více'iln# m!d!n# 
vodi&

Typ Nejvy''í 
nap(tí 

soustavy

Celková 
v)'ka

V)'ka 
svorek

Celková 
hmotnost

Hmotnost 
oleje

Rozm(ry 
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 
na%e standardní provedení s porcelánov#m 
izolátorem a mohou se m!nit v závislosti 
na elektrick#ch, mechanick#ch a parame-
trech prost"edí a po'adavcích zákazníka.

Neustál# rozvoj produktu za ú&elem zv#-
%ení jeho kvality také m$'e mít za v#sledek 
zm!ny uveden#ch hodnot.

Rozm"ry



Kon!ar - Instrument Transformers Inc.

VPU 

INDUKTIVNÍ P!ÍSTROJOVÉ 
TRANSFORMÁTORY NAP"TÍ 
(IPTN)
72,5 do 550 kV

TRADICE – VYRÁBÍME P!ÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY OD ROKU 1947

JEDINE!N" DIZAJN – MAGNETICKÉ JÁDRO OTEV!ENÉHO TYPU

ZKU#ENOST – VÍCE NE" 40 LET ZKU#ENOSTÍ V PROVOZU S INDUKTIVNÍMI P!ÍSTROJOV$MI 
TRANSFORMÁTORY NAP%TÍ TYP VPU S VÍCE NE" 15.000 JEDNOTKAMI, DODAN$MI PO CELÉM SV%T%

P$IZP%SOBIV" DIZAJN – USPOKOJUJEME SPECIFICKÉ PO"ADAVKY ZÁKAZNÍK&

DLOUHÁ &IVOTNOST A SPOLEHLIVOST – "IVOTNOST TRANSFORMÁTOR& 50 LET



Hlavní charakteristyky
• Maximální provozní nap!tí Um: od 72,5 kV do 550 kV
• A" 6 sekundárních vinutí 
•  Mo"nost uspokojení nejp#esn!j$ích t#íd pro m!#ení a v$ech ochrann%ch t#íd 

p#esnosti 
•  Jedine&n% dizajn s otev#en%m magnetick%m jádrem- zaji$'uje odolnost na 

ferorezonance
• Transformátor odoln% proti rozprsknutí 
• Stálost projektované t#ídy p#esnosti b!hem celé doby "ivotnosti 
• Vysoce kvalitní hlavní papírov!-olejová izolace
•  Vysoké tepelné zatí"ení – do 2500 VA ve standardním provedení, na 

"ádost i vy$$í stupn! zatí"ení 
•  Bez parciálních v%boj( na v%dr"ném jednominutovém zku$ebním 

st#ídavém nap!tí
• Tepelná dilatace oleje kompenzována membránou z nerez oceli 
• Zaru&ená t!snost – ka"d% transformátor p#ezkou$en héliem
• Bez pou"ití dusíku 
•  Standardn! vyrobeny pro teploty prost#edí od -35 do +40 °C (jiné 

provedení na p#ání)
• Vysoce kvalitní porcelánov% nebo kompozitní izolátor
• Zku$enosti s provozem transformátor( v seizmicky aktivních oblastech 
•  Dizajn s minimálním mno"stvím oleje, bez PBC – ekologicky p#ijateln% 

v%robek 
• Kovové &ásti chrán!né proti korozi
• Bezúdr"bov% provoz 

P!íslu"enství
• Svorka na m!#ení faktoru dielektrick%ch ztrát (tg))
• Ukazatel hladiny oleje
•  Pojistky nebo automatické spína&e (MCB) pro ochranu sekundárního vinutí 

(volitelné)
•  Sekundární p#ípojky ur&ené pro obchodní m!#ení mohou se zvlá$' 

plombovat 
•  Mechanické indikátory nárazu b!hem p#epravy (standardní pro Um*362 

kV, dle po"adavku pro ostatní nap!'ové hladiny)
• Ukazatel p#etlaku oleje (volitelné)

Zaji"t#ní kvality
Induktivní m!#ící transformátory nap!tí projektujeme a vyrábíme v souladu s EN, IEC, ANSI/IEEE, GOST, AS, IS, CAN/CSA, nebo i jin%mi odpovídajícími standardy.
Kvalita v%robku je zaji$t!na certifikovan%m systémem #ízení kvality ISO 9001, kter% zahrnuje v$echny oblasti projektování, v%roby a zkou$ení.
Kon&ar – Mjerni transformatori a.s. vlastní certifikáty ISO 14001 i OHSAS 18001, které prokazují aplikaci standard( ochrany "ivotního prost#edí a bezpe&nosti práce.
A nejd(le"it!j$í, na$e neustálá snaha uspokojit po"adavky zákazník( je zabudována na$í dlouholetou zku$eností a plynul%m rozvojem do kvality a spolehlivosti na$ich 
v%robk(.

Ur$ení
P#ístrojové transformátory nap!tí se pou"ívají pro regulaci m!#en%ch 
vysok%ch nap!tí na hodnoty v rámci definované p#esnosti pro p#ípojení 
za#ízení pro m!#ení, zabezpe&ení a #ízení, které sou&asn! izoluje od vysokého 
nap!tí sít!.



VPU VPU VPU VPU VPU VPU VPU VPU VPU VPU VPU VPU VPU VPU VPU VPU

INDUKTIVNÍ P!ÍSTROJOVÉ INDUKTIVNÍ P!ÍSTROJOVÉ
TRANSFORMÁTORY NAP"TÍ TRANSFORMÁTORY

Magnetické jádro a sekundární vinuti

Magnetické jádro je ty&ovitého tvaru a tvo#í jej za studená válcovaní transformá-
torové plechy. Provedení otev#eného jádra zaji$'uje linearizovanou magnetickou 
charakteristiku transformátoru, která eliminuje mo"nost ferorezonance v ener-
getickém systému. 

Sekundární vinutí je vyrobeno z vysoce kvalitního lakovaného m!d!ného drátu 
navinutého p#ímo na jádro v p#ímém kontaktu s olejem. Tím se dosahuje stej-
nom!rné hustoty magnetického toku podél jádra, jako" i kompenzace úhlové 
chyby. Nadále, v!t$í pr(m!r vinutí &iní ho odoln%m na sekundární krátké spojení, 
&ím" p#ispívá provozní spolehlivosti transformátoru. 

Konstrukce aktivní &ásti umo"+uje provedení s a" 6 sekundárními vinutími, která 
uspokojí jakoukoli t#ídu p#esnosti pro pot#eby m!#ení nebo ochrany. Dvojitého 
p#enosového pom!ru lze dosáhnout odbo&kami na sekundárním vinutí.

Primární vinutí

V%hoda dizajnu s otev#en%m jádrem spo&ívá ve skute&nosti, "e se primární vi-
nutí skládá z vícenásobn%ch sekcí, stejnom!rn! vertikáln! rozd!len%ch po v%$ce 
transformátoru. To zaji$'uje kontrolovanou distribuci dielektrick%ch tlak( vnit#ní 
a vn!j$í izolace. 

Vzhledem k tomu, "e se skládá z nezávisl%ch a odd!len%ch sekcí, primární vinutí 
je zabezpe&eno proti rozprsknutí zavin!né poruchou uvnit# závit(.

V málo pravd!podobném p#ípad! pr(razu izolace mezi závity nebo vrstvy pri-
márního vinutí, porucha z(stává lokalizována v jen jedné sekci a nem("e se roz-
$í#it na celé primární vinutí. Toto p#edstavuje p#írodní ochranu proti rozprsknutí 
vlastní kombinovan%m transformátor(m typu VPU.

Sek&ní primární vinutí má v%borné chladící schopnosti, co" tomuto transformá-
toru umo"+uje vysokou schopnost tepelného zatí"ení.

Hlavní izolace

Vysokonap!'ová strana je izolována od nízkonap!'ové izolací z olejem 
impregnovaného papíru vysoké dielektrické povenosti. 

Velk% po&et polovodiv%ch kapacitních obklad( vkládá se do vrstev papírové 
izolace, aby se adekvátn! distribuovalo dielektrické zatí"ení. Dal$í v%hodou 
provedení s otev#en%m jádrem je skute&nost, "e se hlavní izolace zcela vyrábí 
strojov!, ve tvaru cylindru.

Papírová izolace se su$í ve vakuu a impregnuje minerálním transformátorov%m 
olejem. Olej je $pi&kové kvality s p#idan%mi inhibitory a je zcela odplynován 
(vlhkost nep#esahuje 2 ppm).

Garantujeme, "e olej v na$ich transformátorech neobsahuje poly-chlorované 
bifenyly ani poly-chlorované terfenyly (PCB a PCT).

Papírov!-olejová izolace je uzav#ená a hermeticky odd!lená od vliv( okolního 
vzduchu membránou z nerez oceli. Tato membrána kompenzuje tepelné dilatace 
oleje a sou&asn! plní funkci ukazatele hladiny oleje.

V$e v%$e uvedené zaji$'uje v%borné a dlouhodobé dielektrické vlastnosti hlavní 
izolace transformátoru.

POPIS TRANSFORMÁTORU
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Pr%!ez kreslení

1. Primární svorka

2.  Kovová membrána / 
Indikátor hladiny oleje

3. Hlavní izolace

4.  Porcelánov% / 
kompozitní izolátor

5. Primární vinutí

6. Sekundární vinutí

7.  Magnetické jádro 
otev#eného typu

8.  Sekundární sk#í+ pro 
sekundární svorky 

9. Pouzdro

10. Olejov% ventil
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Svorky
Primární svorky jsou vyrobeny z hliníku nebo, alternativn!, z elektrolytické m!di 
chrán!né proti korozi pocínováním nebo elektrolytick%m post#íb#ením). Tvar a 
typ svorky se volí dle p#íslu$n%ch norem, po"adavku zákazníka a praxe. 

Standardní sekundární svorky jsou velikosti M8 a ve tvaru $roubu. Jsou vyrobeny 
z nerez oceli. Ostatní typy, materiály a rozm!ry svorek jsou dostupné na p#ání.

Standardní p#ipojení pro uzemn!ní je tvo#eno $roubem (M12 x 35) nebo svorkov-
nicí pro více"ilov% m!d!n% vodi&. Jiné typy a rozm!ry jsou k dispozici na p#ání.

Pouzdro
B!hem v%roby a p#ed pln!ním olejem ka"d% transformátor je podroben vakuové 
zkou$ce t!sn!ní, aby byla zaji$t!na bezpodmíne&ná nepropustnost.

Pouzdro transformátoru je vyrobeno z hliníkove slitiny nebo z vysoce kvalitní 
za tepla pozinkované oceli, dodate&n! nat#ené z d(vodu dlouhodobé odolnosti 
na rez. Na podstavci se nalézá sekundární p#ípojková sk#í+ka spolu s ostatním 
p#íslu$enstvím jako jsou v%robní $títek, ventil pro odb!r vzork( oleje, úchyty 
pro manipulaci s transformátorem, svorky pro uzemn!ní, svorka na m!#ení úhlu 
dielektrick%ch ztrát a op&ní indikátor p#etlaku oleje.

Velikost a typ svorek pro uzemn!ní mají b%t definovány v poptávce. Standardní 
svorka je $roubovitého typu (M12 x 35) nebo svorkovnice pro pleten% m!d!n% 
vodi&. 

Hodnoty uvedené v tabulce se vztahují na 
na$e standardní provedení s porcelánov%m 
izolátorem a m("e se m!nit v závislosti na 
elektrick%ch a mechanick%ch a paramet-
rech prost#edí, a dle p#ání zákazníka

Typ Nejvy''í 
nap(tí 

systému 

Celková 
v)'ka 

Celková 
hmotnost 

Hmotnost 
oleje 

Rozm(ry 
podstavce

Minimální 
povrchová 

dráha

kV mm kg kg mm mm

VPU-72,5 72,5 1900 305 50 330x330 1815

VPU-123 123 2170 350 60 330x330 3075

VPU-145 145 2170 370 65 330x330 3625

VPU-170 170 2400 480 95 330x330 4675

VPU-245 245 3460 700 130 410x410 6740

VPU-362 362 4550 1250 290 470x470 9050

VPU-420 420 4550 1300 290 470x470 10500

VPU-525 550 5050 1760 460 510x510 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

Izolátor
Dle p#ání izolátor m("e b%t porcelánov% nebo kompozitní. Porculánové izolátory 
jsou vyrobeny z nejkvalitn!j$ího porcelánu typu C130.
Kompozitní izolátory jsou vyrobeny z trubky z epoxidové prysky#ice vyztu"ené na 
kterou jsou vulkanizována silikonová "ebra.
Povrchová dráha izolátoru se ur&uje podle úrovn! zne&i$t!ní vzduchu prost#edí a je 
t#eba ji specifikovat v poptávce.
Transformátor typ VCU byl seizmicky odzkou$en a spl+uje ve$keré po"adavky dle 
normy IEEE 693-2005. 

Rozm#ry


