
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

§ Продуктът 
съответства на  
IES 60044-2 

§ delivery according to 
IEC 60044-2 

§ за външен 
монтаж 

§ outdoor installation 

§ капсуловани в 
циклоалифатична 
епоксидна смола 

§ cycloaliphatic epoxy 
resin encapsulation  

§ за измервателно 
и защитно 
оборудване 

§ for measurement- and 
protection 
equipments 
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Технически данни Technical data 
   

клас на изолацията insulation class Е 

за монтаж на места с надморска 
височина 

altitude of installation above  
sea max. 1000 m 

околна температура ambient temperature - 25°C . + 40°C 

монтаж във всички положения installation in any position   

отговаря на стандарти fulfilled standards DINVDE 0414;  
IEC 60044-2  

допустимо повишаване на 
напрежението 

rated voltage factor 1.9 x Un  8 h 

   

Специални изпълнения: Special designs:  
   

допълнителна напреженова намотка 
100/3 V с клас на точност за защитни 
приложения 3P или 6P 

residual voltage winding 100/3 V 
with accuracy class for protection 
purposes 3P or 6P  
 

 

тропическо изпълнение  tropicalized design  

             
        

номинална честота rated frequency 60Hz 

вторични изводи за различни 
първични и вторични номинални 
стандартни напрежения, приети в 
различни страни 

secondary taps for several primary 
and secondary rated voltages 
standarts of other countries 

 

   

Специалнa услугa: Special service:   
   

Одобрение от Държавна агенция за 
Метрология и технически надзор  
BG05/ 4551 

Approval by State Agency for 
Metrology and Technical 
Surveillance BG05/ 4551 
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максимум 6 вторични клеми М6, включително 
първичната клема “N” 

max.6 secondary terminals M6 inclusive primary 
terminal “N”  

клемна кутия от епоксидна смола, кабелен 
щутцер М20х1.5, клас на защита IP4 

epoxy resign terminal box, cable glands M20x1.5, 
protection classIP4 

индивидуално заземяване на всяка клема в 
клемната кутия 

individual grounding of each terminal in the 
terminal box 

заземителна клема на трансформатора Ф 10 
mm 

transformer earth - terminal Ф10mm 

първичната клема завършва с втулка с резба 
М12 

primary terminal closed insert nut M12 

разстояние на пролазване 860 mm creepage distance 860mm  
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В случай, че необходимите стойности не са специфицирани в таблицата, изискванията 
могат да бъдат определени при производителя. 
In case of values not specified in the table requirements can be arranged at the manufacturer. 
 
 

 
 
 
1) Фактор на краткотрайно претоварване: 
   Factor for short time loading:                       продължително / continuously           1 кратно / fold 
            30 min                                                  1.5 кратно / fold 
              6 min                                                  3 кратно / fold 

Номинален коефициент 
на трансформация 

Nominal transformation  
ratio 
[V] 

Клас 
Class 

Номинална мощност 
Nominal power 

 
 

[VA] 

GEF 24 (Um = 24 kV) 

0.2 45 

0.5 100 

15000:√3 / 100:√3 
 
20000:√3 / 100:√3 
 
22000:√3 / 100:√3 
 1 200 

Номинални вторични напрежения 
rated voltage 

измервателна намотка 
measuring winding 

100:√3 
110:√3 

Намотка за защита 
residual voltage winding 

100:3 
110:3 

Гранични мощности по нагряване 
Thermal limiting output 

Гранична мощност по нагряване 1) 
(измервателна намотка) 

thermal limiting output1) (measuring winding): 
600 VA (10 A) 

Намотка за защита 
residual voltage winding 600 VA (10 A) 
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