
Вимірювальні трансформатори напруги IVS1-1.1.1… 
 

Трансформатори напруги IVS… призначені для передачі 
сигналів інформації вимірювальним приладам, пристроям 
захисту, сигналізації та управління. 

Трансформатори можуть бути встановлені в сухому 
приміщенні, де оточуюче середовище невибухонебезпечне, не 
містить пилу, хімічно активних газів і парів в концентраціях, які 
руйнують покриття металів та ізоляцію. 

Робочі значення температури оточуючого повітря від –45 °C 
до +50 °C.  

Висота установки над рівнем моря не більше 1000 м.  
Кліматичне виконання У, категорія розміщення 2 по       

ГОСТ 15150.  
Трансформатори відповідають ДСТУ ІЕС 60044-2:2008, 

ГОСТ 1983-2001. 
 

 
 
 

Технічні дані 
Найменування параметру Значення параметру 

Найбільша напруга обладнання, Um, [kV] 3,6; 7,2; 12 

Номінальна напруга первинної обмотки,  
UN, [kV] 

3,0/Ѵ3; 3,3/Ѵ3; 3,6/Ѵ3; 6/Ѵ3; 
6,3/Ѵ3; 6,6/Ѵ3; 10/Ѵ3; 10,5/Ѵ3; 

11/Ѵ3; 

Номінальний коефіцієнт перевищення 
напруги 

1,5/30 сек; 1,9/30 сек; 
1,9/8 год 

Номінальна напруга основної вторинної 
обмотки, [V] 100/Ѵ3; 110/Ѵ3; 120/Ѵ3 

Кількість вторинних обмоток 1; 2; 3 
Номінальна напруга додаткової вторинної 
обмотки, [V] 

100; 110; 120; 100/Ѵ3; 110/Ѵ3; 
120/Ѵ3; 100/3; 110/3; 120/3 

Номінальна потужність основної вторинної 
обмотки, [VA]: в класі точності                0,2 
                                                                   0,5 
                                                                   1,0 
                                                                   3,0 

10, 15, 25 
15, 25, 50 
50, 75, 100 

75; 100, 150 

Номінальна потужність додаткової  
вторинної обмотки, [VA]: в класі точності 

3Р 
6Р 

 
 

50 
100, 150 

Гранична термічна потужність, [VA] 400, 500, 630 
Рівень часткових розрядів (ЧР)  
при 1,2Um / 1,2Um:Ѵ3, [пКл, pC] 

 
50/20 

Випробувальна напруга, 1 хв, [kV]:  
для класів напруги                                3 
                                                               6 
                                                             10 

 
10 
20 
28 

Вага, кг, не більше 24 (25)** 

* - трансформатори з трьома вторинними обмотками виготовляються за 
вимогами замовника. Функціональне призначення вторинних обмоток 
визначається замовником. 
** - вага запобіжника ПР-1 не більше 1 кг. 

 
 
 
 



Схеми принципові, габаритні, установочні розміри  
трансформаторів IVS1-1.1.1… 

 

   

Рис. 1 – Розміри IVS1-1.1.1                                                                  Рис. 2 – Розміри IVS1F-1.1.1 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 – Схема електрична 
принципова трансформаторів 
з однією вторинною обмоткою 
(основною або  додатковою) 

Рис. 3 – Розміщення вторинних 
контактів 

Рис. 5 – Схема електрична 
принципова трансформаторів 
з основною та додатковою 
вторинними обмотками 

Рис. 6 – Схема електрична 
принципова трансформаторів 
з двома основними та 
додатковою вторинними 
обмотками 

Рис. 7 – Схема електрична 
принципова трансформаторів 
з основною та двома 
додатковими вторинними 
обмотками 


