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Вакуумни прекъсвачи за средно напрежение



Тук е описано международното 
сътрудничество в енергийното ма-
шиностроене. Производството на 
много електрически компоненти се 
извършва от множество малки про-
изводители. В много страни нара-
стващ брой фирми се специализират 
в производството на компоненти за 
производителите на крайни проду-
кти, доставящи комутационна апа-
ратура за фирмите за електроснаб-
дяване в целия свят.

В същото време влагането на 
много големи количества продукти, 
произведени от външни изпълнители, 
не винаги е икономически изгодно. 
Това изисква значителни разходи за  
разработка и производство, което 
означава че трябва да се вземат под 
внимание и разходите за типови из-
питания.

Сега TAVRIDA ELECTRIC предлага 
нова серия вакуумни прекъсвачи за 
средно напрежение с проведени ти-
пови изпитания в KEMA - Холандия. 



Концепция
Всеки от вакуумните прекъсвачи на TAVRIDA ELECTRIC 

се състои от два основни типа модули:
•    комутационни модули (ISM/TEL), които се използу-

ват за комутиране на 
     първични вериги;
•   модули за управление (СM/TEL), които осигуряват 

управлението (операции по включване и 
     изключване) на ISM/TEL и възпроизвеждат спомага-

телния интерфейс на стандартните 
    прекъсвачи.
При прилагане в разпределителна апаратура, се използ-

ва двойка модули (един комутиращ модул и един модул за 
управление). Възможността за избор на комутационен и 
управляващ модул поотделно, дава възможност за лесно 
оборудване на първичните и спомагателни вериги на вся-
какъв тип разпределителна апаратура .

Предимства

Тези модули са резултат на многогодишна научно-изследователска работа на уче-
ните и инженерите на TAVRIDA ELECTRIC. Използуването им във вашата разпредели-
телна уредба ще позволи на вас и на вашите клиенти да извлекат полза от тяхната 
уникална комбинация от характеристики:

•   никакво техническо обслужване през целия експлоатационен период (25 г.) на 
модула

•   дълъг механичен и комутационен ресурс
•   използване на съвременна технология в електромагнитното задвижване
•   способност за бързо повторно включване
•   лесно приспособяване към широк обхват спомагателни напрежения
•   лесно приспособяване към всякакъв сигнализиращ интерфейс
•   лесна съвместимост със SCADA
•   ниска консумация на енергия
•   компактна конструкция и малко тегло

Номинално 
напрежение

Импулсно 
изпитателно 
напрежение

Изпита-
телно 

напрежение 
с про-

мишлена 
честота

Номинално 
напрежение

Ток на късо
съединение

Номинален ток

kV kV kV kA 630A 800A 1000A 1600A

12 12 42

12,5 ■ ■ ■

16 ■ ■ ■

20 ■ ■ ■

25 ■ ■ ■ ■

31.5 ■ ■ ■ ■

24 125 50 16



Общи размери

Комутационни модули

Технически характеристики

Номинално напрежение kV 12 12 24 24 12 12 12 24 24

Номинален ток А ... 1000 ...1000 ...800 ... 800 ... 1600 ... 1600 ... 1600 ... 1600 ... 1600

Номинален ток на късо
съединение, kA

... 20 ... 20 ... 16 ... 16 ... 31.5 ... 31.5 ... 31.5 ... 25 ... 25

Издръжливост на кратковре-
менен ток, 4s, kA

20 20 16 16 31.5 31.5 31.5 25 25

Номинален ток на затваряне 
при късо съединение, kA, вър-
хов

51 51 40 40 80 80 80 63 63

Комутационен ресурс при но-
минален ток, цикли Затваряне/
Отваряне

50000
150000

50000
150000

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Комутационен ресурс при ток 
на прекъсване, цикли Затваря-
не/Отваряне

100 100 100 100 50 50 50 100 100

Време за изключване, ms 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Време за включване, ms 60 60 70 70 60 60 60 70 70

Диапазон на околната
температура оС

-40 +55 -40 +55 -25 +55 -25 +55 -40 +55 -40 +55 -40 +55 -40 +55 -40 +55

А (междуполюсно 
разстояние), mm

150 210 210 275 150 210 275 210 275

А1, mm 170 170 170 170 205 255 310 310 310

Н, mm 474 474 509 509 608 648 703 783 783

L, mm 440 560 560 690 440 560 690 560 690

L1, mm - - - - 454 574 704 574 704

B, mm 265 265 265 265 270 270 270 270 270

B1, mm - - - - 184 184 184 184 184

Тегло, kg  33 35 35 37 60 65 75 70 75



Управляващи модули

Технически характеристики

1  CM/TEL  симулира поведението на стандартен  прекъсвач относно следенето на веригите “ Включване” и “Изключване”.
2  CM/TEL  може да бъде свързано към токовите трансформатори за  може да запази способността си за изключване в случай късо съединение на 
отпадане на захранването на управлението, така също да симулира действието на последователно свързани изключващи намотки на конвенциона-
лен мрежов прекъсвач.
3  Ако нормалното захранване на CM/TEL бъде прекъснато, CM/TEL  може да се захрани от алтернативно 
   външно захранване.

Габаритни чертежи

CM/TEL 24/60-
12-01A

CM/TEL
110/220-12-01A

CM/TEL
24/60-12-02A

CM/TEL
110/220-12-02A

CM/TEL
24/60-12-

03A

CM/TEL
110/220-12-

03A

Номинално управляващо 
напрежение, V

Постоянно
24/30/48/60

24/30/48/60

Постоянно
110/220/230
Променливо

110/127/220/ 230

Постоянно
24/30/48/60

Постоянно
 110/220/230
 Променливо

110/127/220/ 230

Постоянно
24/30/48/60

Постоянно
110/220/230
Променливо
110/127/220/ 

230

Работен обхват % 80 - 125 80 - 125 80 - 125

Стандартен работен цикъл 0-0.3s-СО-15s-CO 0-0.3s-СО-15s-CO 0-0.3s-СО-15s-CO

Максимален брой операции 
Отваряне/Затваряне на час

100 100 100

Диапазон на околната 
температура оС

- 40 + 55 - 40 + 55 - 40 + 55

H, mm 250 250 250

L, mm 205 205 205

B, mm 63.5 63.5 63.5

Тегло, kg  1.8 2.8 3.2

Основни функции

Операции  ”включване 
и изключване”

■ ■ ■

Режим на противовкючване ■ ■ ■

Режим на блокиране ■ ■ ■

Сигнализация “Неизправност/
Готовност”

■ ■ ■

Детектиране на неизправност ■ ■ ■

Надзор на входовете1 ■ ■

Сигнализация “Движение/
Преминаване”

■

Алтернативно изключване ■

Захранване2 ■

Авариен сигнал за изключване ■

Аварийно захранване3 ■



Под действието на електромагнитното поле котва-
та, задвижващият изолатор и подвижният контакт за-
почват да се движат по посока на горната планка и сви-
ват отварящата пружина.

При затварянето на контакта, подвижният контакт 
спира движението си, а движението на котвата продъл-
жава още 2 mm, при което натяга пружината, която оси-
гурява контактния натиск. В края на своето движение 
котвата се фиксира от въздействието на електромаг-
нита към горната планка. Токът на намотката насища 
пръстеновидния магнит, като по този начин увеличава 
неговата мощност до такава степен, че същият да ге-
нерира поток, който да задържи котвата в затворено по-
ложение след прекъсването на протичащия през намот-
ката ток.

За да бъде отворен прекъсвачът, през намотката се 
подава ток с обратна полярност от отварящия конденза-
тор, като същият размагнитва пръстеновидния магнит. 
Противоположните сили на свитата пружина освобожда-
ват котвата и я задвижват много бързо, като по този 
начин се осигурява висок изключващ капацитет. След 
завършването на движението на котвата модулът на 
подвижния контакт се задържа в отворено положение от 
силата на отварящата пружина.

Действие

Контактите на вакуумния прекъсвач се затварят от 
преминаващ през намотката на изпълнителния механи-
зъм токов импулс, получен от затварящия кондензатор в 
модулите за управление.

Токът в намотката създава магнитен поток в меж-
динната между горната планка и котвата на изпълнител-

Bакуумна камера

Микропревключватели

Гърбична 
синхронизация 

Щифт за 
блокировка

Синхронизиращ вал
Електромагнитен
задвижващ механизъм       

Пружина за 
притискане на 
контакта

Отваряща пружина 

Котва

Пръстеновиден магнит

Конструкция на комутационния модул

За разлика от повечето стандартни прекъсвачи, тази 
патентована конструкция съдържа три независими елек-
тромагнитни задвижващи механизма, по един на полюс. 
По този начин се намалява броят на движещите се час-
ти, разположени симетрично по отношение на централ-
ната ос.

Вакуумният прекъсвач и електромагнитният задвиж-
ващ механизъм са разположени в противоположните кра-
ища на кухия опорен изолатор. Котвата на задвижващия 
механизъм е твърдо свързана с подвижния контакт на ва-
куумния прекъсвач чрез изолатора на линейното задвиж-
ване в опорния изолатор. Тази връзка осигурява директно 
линейно движение в двете посоки и прави ненужно изпол-
зуването на въртящи се валове, лагери и конусовидни ко-
лянови съединения. Резултатът от този тип конструк-
ция е премахване на необходимостта от техническо 
обслужване на ISM/TEL и продължителна безпроблемна, 
механична експлоатация. Както е показано на фигурата, 
изпълнителните механизми са разположени в корпуса на 
устройството. Трите полюса са свързани със синхрони-
зиращ вал, който изпълнява три функции:

•   синхронизация на изключване на фазите
•   задействане на помощните контакти
•   предавка на механичните блокировки
Задвижващия механизъм се блокира в своите две край-

ни положения, без помощта на механични фиксатори.
•   в ОТВОРЕНО положение котвата се задържа от от-

варящата пружина
•   в ЗАТВОРЕНО положение котвата се задържа от 

постоянен пръстеновиден магнит

Конструкция на модула за управление

Модулът за управление управлява действието на зад-
вижващия механизъм  чрез акумулираната в кондензато-
рите “Включване” и “Изключване” енергия. Това е инте-
лигентно микропроцесорно устройство, което може да 
осигури оптимално управление на електромагнитния зад-
вижващ механизъм, независимо от качеството на захран-
ващото напрежение и влиянието на околната среда.

Модулът също включва и характеристики на следене 
на цялостта на намотката на електромагнитния зад-
вижващ механизъм, а така също и на собствената функ-
ционалност.

Модулите за управление са поместени в полимерен 
корпус, пригоден за монтаж върху плоска повърхност с 
четири монтажни отвора.

На предния панел са разположени:
•   светодиодни индикатори осигуряващи информация 

от системата за самоконтрол
•   регулируеми резистори  за избор на номиналния ток 

за управляващите модули 12-02 и 12-03 А
•   скоби от типа WAGO за свързване на проводници с 

малки сечения

Намотка на 
задвижващия механизъм

Горна планка

Изолатор на 
задвиждането

Опорен изолатор

Гъвкава връзка



По време на посочените по-горе операции синхрони-
зиращият вал също се върти и осигурява индикация за 
положението, осигурява действието на спомагателните 
контакти и механичната блокировка.

Модулът може да бъде изключен ръчно чрез завъртане 
на синхронизиращия вал.

Избор

Изборът на всички модули трябва да се базира на :
•  необходимите основни, работни параметри
При никакви обстоятелства не трябва да се надвиша-

ват посочените в техническите характеристики пара-
метри

•   за ISM/TEL, подходящо за разпределителната уред-
ба междуполюсно разстояние

•   за СM/TEL, управляващите напрежения и изисквани-
ята за Входно/Изходния интерфейс

Прилагат се следните общи правила за избор на ин-
терфейс:

1.  Когато модулът за управление е инсталиран в 
секцията на комутационното устройство с постоянно 
оперативно напрежение в комбинация с модерно микроп-
роцесорно реле, осигуряващо собствен интерфейс за сиг-
нализация, може да бъде използуван  CM/TEL - 12-01 A.

2.  Когато модулът за управление е инсталиран в 
секцията на комутационното устройство с постоянно 
оперативно напрежение с електромеханични релета или 
микропроцесорно реле, което няма

     собствен  интерфейс за сигнализация, може да бъде 
използуван  CM/TEL - 12-02 A.

3.  Когато модулът за управление е инсталиран в сек-
цията на комутационното устройство с променливо опе-
ративно напрежение и електромеханични релета, може 
да бъде използуван CM/TEL - 12-03 A.

Предимства

Понеже тези модули са основни елементи на разпреде-
лителната уредба за средно напрежение, производстве-
ните фирми могат не само да добавят стойност към 
своите продукти чрез извършване на повече работата в 
техните предприятия, но и да намалят входните мита в 
сравнение с тези при внос на завършени прекъсвачи.

Освен това съществуват много други предимства, 
като:

• Модулите могат да бъдат използувани както за нова 
разпределителна уредба, така и за модернизация на вече 
работеща.

•  Моделите могат да бъдат вложени лесно в стацио-
нарна и в монтирана на количка разпределителна уредба.

•   Компактната конструкция на модулите, а така също 
и разделянето на спомагателните и първичните вериги, 
позволяват на производителите да намалят общите раз-
мери и да пригодят своите продукти към изискванията 
на клиентите.

•   Модулите са пригодни в максимална степен за ин-
сталации SF6.

•   Модулите са сертифицирани от КЕМА, което ели-
минира необходимостта от продължителни и скъпи про-
цедури за одобряване.

•   Нашият отдел за обучение на клиенти и консулта-
ции, бюрото за проектиране на разпределителни уредби 
и изпитателната лаборатория са на разположение на из-
ползуващите модулите и производителите на разпреде-
лителни уредби. 

•   В страните, които са основни пазари на нашата 
продукция, са разположени центрове за обслужване на 
клиентите на TAVRIDA ELECTRIC, които подпомагат про-
изводителите за износ на техните продукти, оборудвани 
с наши модули, по много начини, включително чрез марке-
тинг, обучение, техническа помощ и обслужване на място 
след продажбата.

•   По желание на клиента стандартната гаранция от 
24 месеца може да бъде удължена до 5 години.



Вашият официален представител 
за България е:

w w w . f i l k a b . c o m

Филкаб АД
“Инженерингова дейност”
ул. “Коматевско шосе” 92
BG-4004 Пловдив

тел.: +359 (32) 608 816, 817
факс: +359 (32) 678 018
e-mail: engineering@filkab.com

Атанас Трайков, директор
тел.: +359 (32) 608 882
моб.: +359 (88) 798 17 42
e-mail: atanas.trajkov@filkab.com
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