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WSKAZÓWKA!
Po zamknięciu wydania niniejszej dokumentacji konieczne może okazać się wprowadzenie zmian 
w produkcie.
Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych oraz 
zmian konstrukcyjnych, jak również zmian dotyczących zakresu dostawy.
Zasadniczo obowiązują informacje przekazane przy realizacji danej oferty i zlecenia oraz 
dokonane przy tym ustalenia.
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1 Informacje ogólne
1 Informacje ogólne
1.1 Zestawienie parametrów technicznych

Tabela 1a

Podobciążeniowy przełącznik 
zaczepów

VVIII
250 Y

VV III
250 D

VV III
400 Y

VV III
400D

VVIII
600 Y

VVIII
600 D

VV I
4013)

VV I
4013)

Liczba faz i
zastosowanie

3
w punkcie

neutralnym 
gwiazdy

3
w 

dowolnym
miejscu

uzwojenia

3
w punkcie

neutralnym 
gwiazdy

3
w 

dowolnym
miejscu

uzwojenia

3
w punkcie

neutralnym 
gwiazdy

3
w 

dowolnym
miejscu

uzwojenia
Maks. znamionowy prąd
przechodni Ium (w A)
Znamionowy prąd krótkotrwały
(w kA)
Znamionowy czas trwania 
zwarcia (w s)
Prąd znamionowy szczytowy
(w kA)
Znamionowe napięcie stopnia
Ui (w V)

Zdolność łączeniowa (w kVA)

Częstotliwość znamionowa 
(w Hz)

Pozycje robocze

Znamionowy poziom izolacji

  Najwyższe napięcie dla
  wyposażenia Um (w kV)2

 40        76 40  76 1454)  40         76 40  76 1454)  40         76 40  76 1454) 76 1454)

  znamionowe wytrzymywane 
  napięcie udarowe piorunowe
  (w kV, 1,2 I 50)

200      350 200 350 650  200      350 200 350 650  200      350 200 350 650 350 650

  Znamionowe krótkotrwałe
  wytrzymywane napięcie 
  o częstotliwości sieciowej 
  (w kV, 50 Hz, 1 min.)

70        140 70  140  275  70        140 70  140  275  70        140 70  140  275 140 275

  probiercze wewnętrznej 
  izolacji
Komora olejowa

Zakres temperatur

Urządzenie nadzorujące 
przełączanie zaczepów
Nadciśnieniowe urządzenie 
zabezpieczające MPREC

1
w dowolnym

miejscu
uzwojenia

250

6

3

600

6

3

15

2000

400

6

3

15

2000…17001)

15

2000…10001)

400

6

3

15

2000…17001)

patrz wykres PSt/lu

50…60

bez zmieniacza: maks. 12, ze zmieniaczem maks. 23
ze zmieniaczem 

maks. 23

Dla wszystkich typów opcjonalnie                                             patrz rysunek 737780                                             

patrz Tabela 3

szczelna do 0,3 bar przy stałej różnicy ciśnień (ciśnienie próbne 0,6 bar),
głownia i pokrywa podobciążeniowego przełącznika zaczepów są próżnioszczelne

podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV można użytkować w zakresie obciążenia 
znamionowego przy temperaturach oleju od -25°C do +105°C

Dla wszystkich typów opcjonalnie                                             patrz rysunek 733452                                             
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1 Informacje ogólne
Tabela 1b

Przypisy do tabeli 1a i tabeli 1b:
1) Patrz również wykres Ui/Iu
2) Zgodnie z VDE0111 część 1: wartość skuteczna napięcia międzyfazowego dla wyposażenia jest mierzona względem jego 

izolacji.
3) Wersja 600 A na zamówienie
4) Maksymalne napięcie robocze 132 kV + 15% = 151,8 kV jest dopuszczalne, gdy nie są przekraczane napięcia probiercze 

należące do szeregu 145 kV.
5) Obowiązuje dla temperatur oleju ϑ = -30°C ... +100°C
6) Przy szeregu 145 kV: rura ssawna oleju przy pracy z filtrem oleju jest niedozwolona!

1.2 Wymagana minimalna wysokość konserwatora oleju

Wysokość konserwatora oleju liczy się od górnej krawędzi pokrywy podobciążeniowego przełącznika zaczepów do poziomu oleju 
w konserwatorze oleju (patrz również Załącznik, rysunek 899759).

Podobciążeniowy przełącznik zaczepów
Masa bez oleju (ok. w kg)
Objętość wyparta (w dm3)

VS ΔV VS ΔV VS ΔV VS ΔV VS ΔV

240 30 265 33 325 39 125 16 145 19

Rura ssawna oleju opcja opcja6) opcja opcja6)

VV III 40 kV
240

VV III 76 kV
255

178

VV III 145 V VV I 76 kV VV I 145 kV
215

Objętość napełniania olejem VS i minimalna
objętość ΔV5) konserwatora oleju (w dm3)

148328
200

295 405
280

Wymagana minimalna wysokość konserwatora oleju VACUTAP®
- VACUTAP® napełniony olejem z otwartym konserwatorem oleju - 

W
ys

ok
oś

ć 
ko

ns
er

w
at

or
a 

ol
ej

u 
H 

(m
)

Wysokość ustawienia (m) nad poziomem morza
6
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1 Informacje ogólne
1.3 Przegląd

1.3.1 Przegląd wersji (liczba biegunów, zmieniacz, długość wbudowania; rysunek 1, 899541)

1
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1 Informacje ogólne
1.3.2 Przegląd podstawowych schematów połączeń (890616)
Przegląd podstawowych schematów połączeń (rysunek 2a, 2b, 2c) z oznaczeniem styków przyłączy wybieraka według normy MR.
Takie oznaczenie styków jest zgodne z danymi na rysunkach wymiarowych podobciążeniowego przełącznika zaczepów.

2a
8
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1 Informacje ogólne
2b
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1 Informacje ogólne
2c
10
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1 Informacje ogólne
1.3.3 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VV III Y, podstawowy schemat połączeń 10 10 0 (rysunek 3, ZS020533)

3
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1 Informacje ogólne
1.3.4 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VV III Y, podstawowy schemat połączeń  10 19 1 W (rysunek 4, ZS020534)

4

12
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1 Informacje ogólne
1.3.5 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VV III Y, podstawowy schemat połączeń  10 19 1 G (rysunek 5, ZS020535)

5

Parametry techniczne PT 203/05 PL — podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® V V
Zabrania się przekazywania oraz powielania dokumentu, jak również wykorzystywania i udostępniania jego treści bez otrzymania na to wyraźnej zgody.

Naruszenie praw autorskich będzie skutkować koniecznością zapłaty odszkodowania. Wszelkie prawa do rejestracji patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych zastrzeżone.
©Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2018 13203/05 PL



2 Parametry techniczne
2 Parametry techniczne
2.1 Znamionowy prąd przechodni (Iu), znamionowe napięcie stopnia (Ui) i moc stopnia (PSt)

Tabela 2 Znamionowe prądy przechodnie (Iu), przynależne znamionowe napięcia stopnia (Ui) i  
moce stopnia (PSt), górny i dolny punkt załamania krzywej mocy stopnia (patrz rysunek 6).

Przypis: 1) Patrz również wykres Ui/Iu

Rysunek 6 Moc stopnia (Iu,Ui)

Podobciążeniowy przełącznik 
zaczepów

VV III 250 VV III 400 / VV I 401 VV III 600

Podział 10/12 10/12 10/12

IU (w A) 250 400 600

Ui (w V) 2000 2000…17001) 2000…10001)

PSt (w kVA) patrz wykres PSt/Iu
14
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2 Parametry techniczne
2.2 Trwałość przerywaczy próżniowych

Wymianę przerywaczy próżniowych należy przeprowadzać 
zapobiegawczo po 600 000 przełączeń.

2.3 Znamionowe wytrzymywane napięcie izolacji wewnętrznej

Tabela 3 Znamionowe wytrzymywane napięcie (w kV) odcinków izolacji (znamionowe napięcie udarowe piorunowe wy-
trzymywane, znamionowe krótkotrwałe wytrzymywane napięcie o częstotliwości sieciowej) na podobciążeniowym 
przełączniku zaczepów

Kształt napięcia
czas trwania

V V III xxx Y

U m = 40 kV kV 1,2/50 μs 200 200
U m = 76 kV kV 50 Hz 1 min 50 50

kV 1,2/50 μs 250
kV 50 Hz 1 min 65

U m = 40 kV kV 1,2/50 μs 100 100
U m = 76 kV kV 50 Hz 1 min 20 20

kV 1,2/50 μs 130
kV 50 Hz 1 min 30

b1 b2 b3

kV 1,2/50 μs 200 250 300 200
kV 50 Hz 1 min 70 80 90 85

kV 1,2/50 μs 350 490 520 200
kV 50 Hz 1 min 140 165 180 85

kV 1,2/50 μs 650 730 800
kV 50 Hz 1 min 275 285 300

U m = 40 kV kV 1,2/50 μs 400 400
U m = 76 kV kV 50 Hz 1 min 100 100

kV 1,2/50 μs 500
kV 50 Hz 1 min 130

c21 c22

kV 1,2/50 μs 250 300 350
kV 50 Hz 1 min 80 90 140

kV 1,2/50 μs 490 520 350
kV 50 Hz 1 min 165 180 140

kV 1,2/50 μs 730 800
kV 50 Hz 1 min 285 300

f1 f2  f1                    f2
kV 1,2/50 μs 200 250 200

kV 50 Hz 1 min 70 80 70
kV 1,2/50 μs 350 490 350 350                490

kV 50 Hz 1 min 140 165 140 140                165
kV 1,2/50 μs 650 730 650                730

kV 50 Hz 1 min 275 285 275                285

Um = 76 kV

U m = 145 kV

Um = 76 kV

U m = 145 kV

U m = 76 kV

U m = 145 kV

c2

U m = 40 kV

U m = 76 kV

U m = 145 kV

400
100
500
130

f

c1
U m = 145 kV

U m = 40 kV

250
65

100
20

b

U m = 40 kV

U m = 76 kV

U m = 145 kV

a1
U m = 145 kV

Um = 76 kV

U m = 145 kV
130
30

a

V V I

Um = 76 kV

U m = 145 kV

Wytrzymałość
elektryczna izolacji

U m = 145 kV

V V III xxx D

200
50
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2 Parametry techniczne
Rysunek 7 Specyficzne obciążenie napięciowe  
uzwojenia regulacyjnego

a1 = pomiędzy stykami wybieraka zaczepów jednego stopnia 
(połączone lub niepołączone)

a = pomiędzy początkiem i końcem stopnia uzwojenia regulacyjnego z za-
czepami, a w wersji z uzwojeniem wybieraka regulacji zgrubnej — po-
między początkiem i końcem uzwojenia wybieraka regulacji zgrubnej.  
Wskazówka dla układu wybieraka regulacji zgrubnej w pozycji (-) 
zmieniacza: 
Przy obciążeniu napięciem udarowych należy przestrzegać równej fazy 
dopuszczalnego napięcia wytrzymywanego „a” pomiędzy końcem uz-
wojenia wybieraka regulacji zgrubnej połączonym ze stykiem wybiera-
ka zaczepów K i stykiem wybieraka zaczepów na końcu stopnia 
uzwojenia regulacyjnego z zaczepami.

b = pomiędzy stykami wybieraka zaczepów rożnych faz i pomiędzy styka-
mi zmieniacza różnych faz, które są połączone z początkiem/końcem 
stopnia uzwojenia regulacyjnego z zaczepami lub ze stykiem wybieraka 
zaczepów.  
Dopuszczalne napięcia pomiędzy stykami są przy przełącznikach dla 
połączenia w trójkąt zależne od pozycji zmieniacza i wybieraka. Z tego 
względu muszą tu być przestrzegane zróżnicowane dopuszczalne na-
pięcia wytrzymywane b1, b2 lub b3 dla wytrzymałości elektrycznej izo-
lacji:
b1 = pomiędzy wybranymi stykami różnych faz
b2 = od wybranego styku jednej fazy do niewybranych styków innych 

faz
b3 = pomiędzy niewybranymi stykami różnych faz

f = pomiędzy stykami wybieraka zaczepów i stykami (+) zmieniacza wzglę-
dem ziemi. 
W wersji dla połączenia w trójkąt obowiązują zróżnicowane wartości 
dla:
f1 = pomiędzy przewodem odpływowym i ziemią, a w pozycji (+) 

zmieniacza pomiędzy stykami (+) zmieniacza i ziemią
f2 = pomiędzy niewybranymi stykami wybieraka zaczepów, a w pozy-

cji (-) zmieniacza pomiędzy stykami (+) i ziemią.

Dodatkowo przy układzie wybieraka regulacji zgrubnej w pozycji (+) zmienia-
cza:
c1 = od styku (-) zmieniacza do przewodu odpływowego tej samej fazy.
c2 = pomiędzy stykami (-) zmieniacza różnych faz i od styku (-) zmieniacza 

do styku (+) zmieniacza innej fazy.
Przy przełącznikach dla połączenia w trójkąt należy przestrzegać zróż-
nicowanych wartości:
c21 = pomiędzy stykiem (-) zmieniacza i stykiem (+) zmieniacza innej 

fazy.
c22 = pomiędzy stykami (-) zmieniacza różnych faz.
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3 Załącznik
3 Załącznik
3.1 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, widok zewnętrzny — oznaczenia (737774)
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3 Załącznik
3.2 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV III 250/400/600 -Y/D - 40 ...76 –10/12- 0 (899120)
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3 Załącznik
3.3 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV III 250/400/600 -Y/D - 40 ...76 –10/12- W/G (899119)
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3 Załącznik
3.4 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV  III 250/400/600-D-145 –10/12-0 (899163)
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3 Załącznik
3.5 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV  III 250/400/600 D-145 –10/12 - W/G (899162)
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3 Załącznik
3.6 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV I 401–76 –10/12 - W/G (899121)
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3 Załącznik
3.7 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV I 401–145 –10/12 - W/G (727986)
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3 Załącznik
3.8 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, wymiary przyłączeniowe zacisków — ze zmieniaczem (737775)
24

Parametry techniczne PT 203/05 PL — podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® V V
Zabrania się przekazywania oraz powielania dokumentu, jak również wykorzystywania i udostępniania jego treści bez otrzymania na to wyraźnej zgody.

Naruszenie praw autorskich będzie skutkować koniecznością zapłaty odszkodowania. Wszelkie prawa do rejestracji patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych zastrzeżone.
©Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2018 203/05 PL



3 Załącznik
3.9 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, wymiary przyłączeniowe zacisków — bez zmieniacza (737776)
Parametry techniczne PT 203/05 PL — podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® V V
Zabrania się przekazywania oraz powielania dokumentu, jak również wykorzystywania i udostępniania jego treści bez otrzymania na to wyraźnej zgody.

Naruszenie praw autorskich będzie skutkować koniecznością zapłaty odszkodowania. Wszelkie prawa do rejestracji patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych zastrzeżone.
©Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2018 25203/05 PL



3 Załącznik
3.10 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, położenie zacisków przyłączeniowych (899051)
26
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3 Załącznik
3.11 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, rura ssawna oleju (opcja) (739172)
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3 Załącznik
3.12 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, głownia podobciążeniowego przełącznika zaczepów bez 
rury ssawnej oleju (898863)
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3 Załącznik
3.13 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, głownia podobciążeniowego przełącznika zaczepów z 
rurą ssawną oleju (737060)
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3 Załącznik
3.14 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, wersje pokrywy głowni —  
wersja standardowa (737777)
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3 Załącznik
3.15 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, wersje pokrywy głowni —  
wersja standardowa z urządzeniem nadzorującym przełączanie zaczepów (737778)
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3 Załącznik
3.16 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, wersje pokrywy głowni z kołnierzem do  
nadciśnieniowego urządzenia zabezpieczającego (737779)
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3 Załącznik
3.17 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, wersje pokrywy głowni z nadciśnieniowym urządzeniem 
zabezpieczającym MPREC (737780)
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3 Załącznik
3.18 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, wersje pokrywy głowni —  
wymiary urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów (733452)
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3 Załącznik
3.19 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, przyłącze rurowe (899496)
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3 Załącznik
3.20 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, przewód połączeniowy punktu neutralnego gwiazdy 
(738806)
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3 Załącznik
3.21 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, rezystory sprzęgające zamontowane z boku (899407)
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3 Załącznik
3.22 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, rysunek montażowy (738902)
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3 Załącznik
3.23 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, montaż przy wbudowaniu kadzi dzwonowej (899110)
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3 Załącznik
3.24 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, położenie przełączników przy  
wbudowaniu kadzi dzwonowej (899409)
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3 Załącznik
3.25 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, montaż przy wbudowaniu pokrywy (898866)
Parametry techniczne PT 203/05 PL — podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® V V
Zabrania się przekazywania oraz powielania dokumentu, jak również wykorzystywania i udostępniania jego treści bez otrzymania na to wyraźnej zgody.

Naruszenie praw autorskich będzie skutkować koniecznością zapłaty odszkodowania. Wszelkie prawa do rejestracji patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych zastrzeżone.
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3 Załącznik
3.26 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, wał napędowy, wersje górnej przekładni (737782)
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3 Załącznik
3.27 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, zakres obrotu górnej przekładni — lewa strona (899210)
Parametry techniczne PT 203/05 PL — podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® V V
Zabrania się przekazywania oraz powielania dokumentu, jak również wykorzystywania i udostępniania jego treści bez otrzymania na to wyraźnej zgody.
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3 Załącznik
3.28 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, zakres obrotu górnej przekładni — prawa strona (899211)
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3 Załącznik
3.29 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® VV, poziomy wał napędowy (899169)
Parametry techniczne PT 203/05 PL — podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP® V V
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3 Załącznik
3.30 Transformator z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów, widok schematyczny (899759)

1) Podobciążeniowy przełącznik zaczepów 
2) Napęd silnikowy 
3) Przekaźnik ochronny 
4) Konserwator oleju

H
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