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Обладнання для атомних, теплових, гідро електростанцій, ТЕЦ
для комутації електричних кіл при нормальних і аварійних режимах в мережах трифазного
змінного струму частотою 50(60) Гц з номінальною напругою 6-10 кВ для систем з ізольованою
чи частково заземленою нейтраллю, в сейсмічному виконанні при максимальному
розрахунковому землетрусі (МРЗ) 9 балів по шкалі MSK-64.
Комплектні розподільчі пристрої КУ 6С
для роботи в мережах трифазного змінного струму, клас напруги 6
кВ, частотою 50(60) Гц для систем з ізольованою чи заземленою
через дугогасильний реактор або активний опір нейтраллю. З
розміщенням викотних елементів в середній частині шаф,
безпосередньо над відсіком лінійних шин і трансформаторів струму.
Конструкція шаф КРП передбачає легкий доступ до кабелів і
трансформаторів струму, їх пофазну заміну з фасаду без демонтажу
елементів конструкції.

Вакуумні генераторні вимикачі серії ВГГм

Вакуумні вимикачі серії ВР6В
лінійка вимикачів, розміри яких співпадають з
габарито
–
приєднувальними
розмірами
електромагнітних вимикачів серії ВЕ-6 і ВЕС-6, для
розподільних пристроїв серії КЕ-6 і КЕ-6С власних
потреб атомних і теплових електростанцій.

Таблиця параметрів вимикачів
На зва па ра метру
Номі на льна на пруга , кВ
Номі на льний струм, А

Таблиця параметрів КРП
ВР6В
6

10

1600-3150

4000; 5000

40

63

Струм ел.дина мі чної сті йкості , кА

128

173

30000

10000

40; 50

30

при ном. струма х
при ном. струма х
вимкнення

На зва па ра метру

ВГГм-10

Номі на льний струм вимкнення, кА
Комута ці йний
ресурс,
циклі в УВ

для заміни масляних малооб’ємних генераторних
вимикачів МГГ-10, а також для встановлення в
нові генераторні розподільчі пристрої.

Номі на льна на пруга , кВ
Номі на льний струм головних з'єдна нь, А
Номі на льний струм вимкнення, кА
Струм електродина мі чної сті йкості , кА

КУ 6С
6
630-4000
40
102; 128

Габаритні розміри, мм

- ширина
- глибина
- висота

750; 900
1400; 1500
2300
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Обладнання загальнопромислового виконання
для комутації електричних кіл та розподілу електроенергії при нормальних і аварійних режимах
в мережах трифазного змінного струму частотою 50(60) Гц з номінальною напругою 0.4-220 кВ
для потреб промислових, енергопостачальних та аграрних підприємств, залізниць, сонячної та
вітрової енергетики, інше.

ВИМИКАЧІ ВАКУУМНІ 6, 10 кВ
Вакуумні вимикачі серії ВРС-10
лінійка вимикачів касетного типу, для встановлення в нові КРП з
середнім розміщенням викотного елементу. Вимикачі
виготовляються з пружинними і електромагнітними приводами,
з між фазною відстанню 150мм, 200мм або 210мм.
Вакуумні вимикачі серії ВР (ВР1, ВР2, ВР3)
лінійка вимикачів з електромагнітними приводами для встановлення в нові КРП з традиційною
компоновкою (викотні елементи в нижніх відсіках комірок), камери КСО. Також
використовуються при заміні комутаційних апаратів, які випрацювали свій ресурс, по програмі
РЕТРОФІТ в КРП і КСО випуску минулих років. Вакуумні вимикачі серії ВР виготовляються з
вбудованими або виносними блоками керування.

ВР1

ВР2

ВР3

Виносний блок
керування

Вакуумні вимикачі серії ВР1М з пружинними приводами
лінійка універсальних, малогабаритних, з мінімальними струмами
споживання приводами, вимикачів для встановлення в будь-які КРП, та
камери КСО. Експлуатуються в горизонтальному чи вертикальному
робочому положенні. Маса вимикачів всього 38 кг. Відмінно працюють при
просіданні напруги мережі.
Таблиця параметрів вимикачів
Назва параметру
Номінальна напруга, кВ
Номінальний струм, А

ВРС-10
6; 10
630-4000

ВР1М

ВР1

6; 10

6; 10

630-1000 630-1250

ВР2

ВР3

6; 10

6; 10

630-2000

2000-3150

Номінальний струм вимкнення, кА

20; 25; 31.5; 40

20

20; 25

20; 25; 31.5

31.5, 40

Струм ел.динамічної стійкості, кА

52;63;80;102

52

52; 63

52; 63; 80

80;102

при ном. струмах

50000; 30000

30000

50000

30000

30000

при ном. струмах
вимкнення

100; 50; 40

100

100

50; 40

50

Комутаційний
ресурс,
циклів УВ
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ПРОГРАМА РЕТРОФІТ
оновлення енергогосподарств при мінімальних затратах і в короткі
терміни методом реконструкцій КРП і КСО минувших років виготовлення
з використанням вимикачів вакуумних серії ВР, ВРС.

Заміна викотних елементів з старими вимикачами
шляхом використання нових викотних елементів з вимикачами серії ВР, ВРС. Нові
викотні елементи по габаритних, встановлювальних і приєднувальних розмірах
повністю відповідають вимикачам, які замінюються, при цьому блокування і схеми
релейного захисту не потребують доробок. Такий метод реконструкції дозволяє
звести до мінімуму час виводу з роботи КРП.

Заміна старих вимикачів модулями з вимикачами серій ВР, ВРС
модуль з вимикачем серій ВР, ВРС – уніфікована конструкція, зібрана на
заводі, габаритні і приєднувальні розміри якої повністю співпадають з
розмірами замінюваного вимикача. Встановлюється на старому
викотному візку КРП, або у КСО.

Заміна старих вимикачів вимикачами серій ВР, ВРС з комплектами
монтажних частин (КМЧ)
найбільш економічний, але і більш працемісткий метод, який передбачає
виконання певних дій з використанням КМЧ, а саме: демонтаж існуючого
вимикача, доробку камери КСО або викотного елементу КРП, збирання,
встановлення і закріплення монтажної рами, монтаж на ній вимикача серій
ВР, ВРС, гнуття і монтаж струмоведучих шин, під’єднання тяг блокувань,
під’єднання джгутів та інше.

Заміна старих повітряних і масляних вимикачів 35 кВ
вакуумними вимикачами серій ВР35НC і ВР35НСМ з трансформаторами
струму
заміна вимикачів відбувається з встановленням однієї чи двох груп
трансформаторів струму зі сторони верхніх і нижніх контактів, а також
без трансформаторів струму.
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ВИМИКАЧІ ВАКУУМНІ 27.5, 35, 110 кВ
Вакуумні вимикачі серії ВР27НС
для комутації однофазних електричних кіл при нормальних і
аварійних режимах в мережах змінного струму частотою
50(60) Гц з номінальною напругою 27.5 кВ. Вимикачі
виготовляються
з
електромагнітними
приводами.
Використовуються в блоках відкритих розподільчих пристроїв
тягових підстанцій залізниць.

Вакуумні вимикачі серій ВР35НС і ВР35НСМ
для комутації електричних кіл при нормальних і аварійних
режимах в мережах трифазного змінного струму частотою 50(60)
Гц з номінальною напругою 35 кВ для систем з ізольованою чи
частково заземленою нейтраллю. Вимикачі виготовляються з
пружинними і електромагнітними приводами. Використовуються
в відкритих розподільчих пристроях 35 кВ комплектних
трансформаторних підстанцій КТПБР-110/35/10(6), КТПБР35/10(6), в блоках розподільчих пристроїв тягових підстанцій
залізниць, а також для заміни, відпрацювавших свій ресурс,
повітряних та масляних вимикачів на діючих підстанціях.

Вакуумні вимикачі серії ВРС-110
призначені для комутації електричних кіл при нормальних і аварійних
режимах в мережах трифазного змінного струму частотою 50(60) Гц з
номінальною напругою 110 кВ для систем з заземленою нейтраллю з
коефіцієнтом замикання на землю 1,4. Вимикачі виготовляються з
пружинними приводами. Використовуються в відкритих розподільчих
пристроях 110 кВ при будівництві трансформаторних підстанцій і заміні
повітряних і масляних вимикачів.
Таблиця параметрів вимикачів
На зва па ра метру
Номі на льна на пруга , кВ
Номі на льний струм, А

ВР27НС

ВР35НС

ВР35НСМ

ВРС-110

27.5

35

35

110

1600-2000

1600-2000

1600-2000

2500; 3150

Номі на льний струм вимкнення, кА

25

20; 25; 31,5

20; 25; 31,5

31.5; 40

Струм ел.дина мі чної сті йкості , кА

64

52; 64; 80

52; 64; 80

81; 102

30000

30000

30000

10000

30

55; 30

55; 30

25; 20

Комута ці йний
ресурс,
циклі в УВ

при ном. струма х
при ном. струма х
вимкнення
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КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ (КРП) 6, 10, 35 кВ
КРП КУ 10С
для роботи в мережах трифазного змінного струму, клас напруги 6; 10 кВ,
частотою 50(60) Гц для систем з ізольованою чи заземленою через
дугогасильний реактор або активний опір нейтраллю. З розміщенням
викотних елементів в середній частині шаф, безпосередньо над відсіком
лінійних шин і трансформаторів струму. Конструкція шаф КРП забезпечує
повне одностороннє обслуговування.

КРП КУ-10Ц
для роботи в мережах трифазного змінного струму, клас напруги 6; 10 кВ,
частотою 50(60) Гц для систем з ізольованою або частково заземленою
нейтраллю. Виконані з нижнім розміщенням викотного елементу.

КРП КУ35
внутрішньої установки, призначені для роботи в мережах трифазного змінного
струму, клас напруги 35 кВ, частотою 50(60) Гц для систем з ізольованою або
частково
заземленою
через
дугогасильний
реактор
нейтраллю.
Використовуються в складі трансформаторних підстанцій 110/35/10 чи 35/10
кВ, або в самостійних розподільчих пристроях внутрішнього встановлення.

КАМЕРИ ЗБІРНІ ОДНОСТОРОННЬОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (КЗО) 6, 10 кВ
Камери КЗО-10
камери збірні одностороннього обслуговування внутрішньої установки, для роботи в
мережах трифазного змінного струму, класу напруги 6; 10 кВ і частоти 50Гц, для систем з
ізольованою або заземленою через дугогасильний реактор або активний опір
нейтраллю. В якості комутаційних елементів застосовуються вакуумні вимикачі, або
вимикачі навантаження. Присутні два типовиконання камер: з викотним елементом, або
з стаціонарним розміщенням вимикача.
Таблиця параметрів КРП і КЗО
Назва параметру

КУ 10С

КУ-10Ц

КУ35

6;10

6; 10

35

6; 10

630-4000

630-3150

630-3150

400-1250

Номінальний струм вимкнення, кА

20; 25; 31.5; 40

20; 25; 31.5

20; 25; 31.5

20; 0.63

Струм ел.динамічної стійкості, кА

51; 63; 81; 102

51; 63; 81

51; 63; 81

51

650; 750; 900
1400; 1500
2300

750; 900
1000; 1300
2000

Номінальна напруга, кВ
Ном-ний струм головних з'єднань, А

Габаритні розміри, мм
- ширина
- глибина
- висота

1200
2500
2400

КЗО-10

1500
3150
2532

750; 900
950
2500

800
1000
2300
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КОМПЛЕКТНІ ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ 220, 110, 35, 27.5 кВ
лінійка підстанцій блочного та закритого виконання –
КТПБР-220/110/35/10,
КТПБР-35/10,
ЗКТПР-35/10
потужністю від 25 кВА до 125 МВА для організації
енергопостачання
промислових,
комунальних,
залізничних, сільськогосподарських, гірничодобувних та
інших підприємств по схемах, компоновках і
конструктивних виконаннях, які дозволяють поетапний
розвиток електромереж.

КТПБР-110/35/10

Основні елементи в складі комплектних
трансформаторних підстанцій 220, 110, 35, 27.5 кВ:
- блоки відкритих розподільчих пристроїв 220, 110, 35,
27.5 кВ з елементами гнучкого чи жорсткого ошинування;
- силові трансформатори;
- розподільчі пристрої КУ35, змонтовані в модульній споруді
типу КРПЗ-35, або в капітальній споруді;
- розподільчі пристрої 10 кВ, змонтовані в модульній споруді
типу КРПЗ-10, або в капітальній споруді;
- загально-підстанційний пункт управління;
- обладнання і апаратура релейного захисту, управління,
зв’язку, телемеханіки, джерела резервного живлення;
- шафи трансформаторів власних потреб;
- пристрої грозозахисту, заземлення, освітлення, огорожі,
запасні частини, інструменти і приналежності, комплект
засобів індивідуального і протипожежного захисту, і інші
елементи згідно проекту.
Роз’єднувачі 35, 110 кВ
роз’єднувачі серії РД(З) зовнішнього встановлення призначені для
увімкнення та вимикання знеструмлених ділянок електричних кіл в
мережах змінного струму частотою 50 Гц і напругою 35, 110 кВ, а також
для заземлення вимкнутих ділянок за допомогою заземлювачів (при їх
наявності). Ці роз’єднувачі також використовують для вимикання струмів
холостого ходу трансформаторів та зарядних струмів повітряних і
кабельних ліній. Комплектуються фарфоровими або полімерними
опорними ізоляторами. Виготовляються в трьохполюсному виконанні з
двома заземлювачами, з одним заземлювачем або без заземлювачів.
Поставляються з ручними і (або) електродвигунними приводами. Для
роз’єднувачів серії РД(З) 35 кВ можливі виконання з однією рухомою
поворотною колонкою, або двома поворотними колонками.

ЗКТПР-35/10

Панелі керування ПРР-1
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ПРОЕКТНІ РОБОТИ, БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ,
ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ, ШЕФ-МОНТАЖНІ РОБОТИ,
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПРОЕКТИ «ПІД КЛЮЧ» , ІНЖИНІРИНГ
Проектні роботи
комплексне проектування об'єктів електропостачання - підстанцій (ПС) 35 - 220 кВ,
абонентських трансформаторних підстанцій (ТП) 10 (6) / 0,4 кВ, розподільних пунктів (РП) 10
(6) кВ, повітряних і кабельних ліній (ПЛ і КЛ) 10-110 кВ, автоматизованих систем управління,
вирішення проблем енергозбереження та якості напруги на підприємствах:
- Передпроектні роботи (виїзд фахівця на об'єкт, візуальний огляд, збір відомостей і даних для проектування);
- Надання допомоги в отриманні технічних умов в складі Договору на приєднання (за бажанням Замовника);
- Підготовка завдання на проектування (спільно з Замовником);
- Вибір і компонування первинного обладнання;
- Проектування електропостачання з виконанням необхідних розрахунків, схем, креслень відповідно до вимог
нормативно - технічної документації;
- Вибір пристроїв релейного захисту, автоматики, АСКОЕ, ТМ, АСУ ТП;
- Підбір матеріалів та комплектуючих;
- Складання інвесторських кошторисів, зведення витрат;
- Отримання рішення за проектом в енергопостачальній організації;
- Захист технічних рішень в органах Державної експертизи (при необхідності);
- Здійснення авторського нагляду на всіх етапах будівельно - монтажних та пусконалагоджувальних робіт;
- Надання допомоги в оформленні дозвільної документації: Декларації про початок будівельно-монтажних робіт
(Декларація про готовність об'єкта до введення в експлуатацію та ін.);
- Надання допомоги Замовнику в погодженні та затвердженні проектної документації у відповідних службах
енергопостачальних компаній;
- Надання допомоги в отриманні дозволу в Держенергонагляді на вмикання електроустановки під напругу;
- Складання графіків виконання робіт з прив'язкою по окремих видах робіт, а також графіків руху робочої сили на
об'єкті;
- Допомога у розробці експлуатаційної документації.

Будівельні та монтажні роботи
Будівельні та монтажні роботи по зведенню об'єктів електропостачання - підстанцій (ПС) 35 220 кВ, комплектних розподільних пристроїв (КРП) 35, 10 (6) кВ, заміна вимикачів 6-110 кВ:
-

Розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд;
Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних;
Зведення металевих конструкцій;
Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій;
Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій;
Монтаж інженерних споруд;
Монтаж технологічного обладнання;
Монтаж електротехнічного обладнання;
Монтаж інженерних мереж, систем приладів, засобів вимірювання;
Монтаж опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, водопроводу, каналізації;
Монтаж електроосвітлення, зв’язку, сигналізації.
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Пуско - налагоджувальні роботи
пуско - налагоджувальні роботи та комплексні випробування об'єктів електропостачання підстанцій (ПС) 35 - 220 кВ, комплектних розподільних пристроїв (КРП) 35, 10 (6) кВ,
вимикачів 6-110 кВ:
-

Перевірка правильності підключення кіл вторинних з’єднань;
Програмування мікропроцесорних захистів (конфігурація);
Перевірка спрацювання (взаємодії) мікропроцесорних захистів з виконавчими пристроями;
Перевірка схем вторинних комутацій, панелей сигналізації, обліку, АСУ ТП;
Перевірка та налагодження модемів для телемеханіки;
Комплексне опробування всіх систем релейного захисту та автоматики;
Випробувальні і вимірювальні роботи;
Фазування;
Вимірювання параметрів вхідних і вихідних сигналів;
Випробовування основного обладнання підвищеною напругою;
Вимірювання контору заземлення;
Зняття вольт-амперних характеристик;
Виготовлення виконавчої документації, вимірювальних протоколів, протоколів налагодження,
конфігурацію мікропроцесорних пристроїв, тощо.

Проекти «під ключ»
повний комплекс робіт по проектуванню, будівництву і здачі об'єктів
електропостачання замовнику - підстанцій (ПС) 35 - 220 кВ, комплектних
розподільних пристроїв (КРП) 35, 10 (6) кВ, заміні вимикачів 6-110 кВ:
-

Створення ТЕО (ТЕР), або стадії «Проект»;
Розробка робочого проекту;
Комплектація обладнанням;
Комплектація матеріалами;
Проведення будівельних і монтажних робіт;
Проведення пуско - налагоджувальних робіт;
Здача об’єкту в експлуатацію.

-

Інжиніринг
-

Консалтинг;
Організація будівництва.

-

Сервісне обслуговування
-

Кваліфікований шеф - монтаж при установці нового і реконструкції існуючого електротехнічного
обладнання;

-

Виконання гарантійних і післягарантійних зобов'язань;
Постачання запасних частин під певний обсяг ремонтних робіт, або по окремому замовленню;
Аналіз і оцінка причин виникнення аварій і несправностей в мережах 6 (10) кВ;
Роботи по підвищенню надійності обладнання для розподільчих мереж 6 (10) і 0,4 кВ.

-

-
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ЛАБОРАТОРІЯ НАДІЙНОСТІ
акредитована відповідно до вимог стандарту ДСТУ
ISO/IEC 17025 Національною Агенцією з Акредитації
України. Проводить наступні види випробувань
електричних апаратів на класи напруг 6-110 кВ:
- перевірка зовнішнього вигляду і перевірка
відповідність вимогам складального креслення,

на

- перевірка характеристик роботи механізму і випробування на
справність його дії,
- випробування електричної міцності
промислової частоти (50Гц, до 200 кВ),

ізоляції

напругою

- випробування електричної міцності ізоляції повним і зрізаним
грозовими імпульсами (до 500 кВ),
- вимірювання характеристик часткових розрядів,
- перевірка довжини шляху витоку і повітряних проміжків,
- вимірювання електричного опору ізоляції,
- вимірювання електричного опору головних кіл,
- випробування на нагрівання електричних апаратів в
довготривалому режимі змінним трифазним струмом (до
5000 A),
- теплостійкість в умовах експлуатації (до +70°С),
- холодостійкість при експлуатації (до мінус 25°С),
- вологостійкість (відносна вологість до 100%, температура до
+55°С),
- випробування
фарбування,

якості захисту

від

корозії

і якості

- випробування степеню захисту,
- випробування на механічну зносостійкість та ресурс,
- вимірювання опору обмоток постійному струму,
- перевірка стійкості до механічного впливу натягу проводів
і вітрового навантаження опорних ізоляторів.
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Рівненський завод високовольтної апаратури
ГОЛОВНИЙ ОФІС
вул. Біла 16, м. Рівне, Україна, 33001
тел.: +3 (8 0362) 617 201
факс: +3 (8 0362) 617 470
e-mail:office@rzva.com.ua
WWW.RZVA.UA

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА
КИЇВ
тел/факс: +38 (044) 594 77 77
kiev@rzva.com.ua

ВПП РІВНЕ
тел.: +38 (0362) 617 317
sokotun@ rzva.com.ua

ДНІПРО
тел/факс: +38 (056) 371 61 29
dnepr@rzva.com.ua

ВОЛНОВАХА
тел.: +38 (050) 375 35 22
a.beloborodov@rzva.com.ua

ПРЕДСТАВНИЦТВА В ІНШИХ КРАЇНАХ
ПОЛЬЩА
«Elzat» sp. z o.o.
тел.: +48 (785) 781 431
j.wachowicz@elzat.home.pl

БОЛГАРІЯ
«Аден груп» ООД
тел.: +359 (973) 72 021
adengroup@abv.bg

ЕСТОНІЯ
OÜ VIKSELLA

тел.: +372 565 67000
stepan-gudkov@yandex.ru

