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فیــوزهای فشار متوسط  VV با ظرفیت قطع باال

  VV THERMO فیــوزهای فشار متوسط
فیوزهای فشــار متوسط ETI که با نام تجاریVV THERMO  به بازار عرضه شده اند به منظور حفاظت 
انواع تابلو برق و ســایر تجهیزات )ترانســفورماتورهای توزیع، خازن ها و موتورهــا( در برابر تاثیرات 

نامطلوب حرارتی و دینامیکی ناشی از اتصال کوتاه و اضافه بار مورد استفاده قرار می گیرند .

 ETI مهمترین ویژگی های فیوزهای فشار متوسط
- افزایش دمای ناچیز به دلیل حداقل بودن اتالف انرژی

 50 kA قدرت قطع باال -
 50 N 80 )با قابلیت کنترل حرارت تولید شده( و N , 120 N بهره مندی از استریکر با قدرت های -

- سیستم مطمئن پلمب در برابر افزایش شدید رطوبت 
- ولتاژ پایین سوئیچینگ 

- امکان سفارش گذاری در اندازه های متفاوت 

فیــوزهای فشار متوسط

رنگ قرمز ابعاد استاندارد را نشان می دهد

دیاگرام کلی از ابعاد استاندارد و سایر اندازه های قابل عرضه 
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موارد کاربرد 
- تجهیزات تابلویی MV داخل تابلو یا در فضای باز 

 SF6 محفظه های عایق گاز -
 TEC60282-1 شرایط خاص )متفاوت با شرایط عادی که در ردیف 1،2  از استاندارد -

بیان شده است.(

استانداردها 
فیوزهای فشار متوسط VV ETI با استاندارد ها و تائیدیه های ذیل مطابقت می کنند.

-  IEC 60282-1 ، ویرایش ششم 2005/11 فیوزهای محدود کننده جریان 
 3.6-36 kV ، DIN 43625 -

- IEC 60787 ،VDE 0670T402  ، جهت حفاظت ترانسفورماتورها
-  IEC 60644، مربوط به حفاظت موتورها 
-  IEC 60549، مربوط به خازن های قدرت 

تایپ تست ها 
  12kV / 15.5kV / 24kVمیالن - ایتالیا( ; تائیدیه(  CESI -

 7.2kV/24kVچنگ وونگ - کره( ; تائیدیه( KERI -
   36kVکرایوا - رومانی( ; تاییدیه( ICMET -

ساختار 
طراحی فیوزهای فشــار متوســط ETI به گونه ای اســت که رفتار بسیار مطلوب و 

مطمئنی مطابق با مناسبترین منحنی های مشخصه قطع از خود بروز می دهند.
تیوب سرامیکی با لعاب شیشه ای که در کارخانجات ETI تولید می شوند از مقاومت 
بسیار باالی مکانیکی و حرارتی برخوردار است. کالهک های فیوز که وظیفه اتصال 
فیوز به پایه را به عهده دارند از مس آبکاری شــده با نیکل یا نقره مطابق ســفارش 
مشــتری تولید شده و در شــیار روی تیوپ پرس مس شوند . پرس کالهک روی 
تیوپ به گونه ای محکم و کامل اســت که آنرا در برابر حرارت شــدید و فرسودگی 

کاماًل مقاوم کرده است.
طراحی درپوش تولید مشــخصه زمان – جریــان ثابت و قابل اطمینانی را تضمین 
می کنــد. المنت فیوز حول یک مغزی ســرامیکی پیچیده شــده و به نوار مســی 

مخصوص در دو انتها با نقطه جوش الکتریکی متصل می گردند .
داخل تیوپ با کوارتز مخصوص پر شــده تا به نحــو قابل اعتمادی قوس الکتریکی 

احتمالی را مستهلک نماید. 
سیســتم استرایکر بخش مهم دیگری از یک فیوز است. دراین سیستم یک قسمت 
حســاس به تغییرات دما تعبیه شده اســت که به افزایش درجه حرارت فیوز به هر 
دلیلی واکنش نشــان می دهد. حد  باالی دمای قابل تحمل در ســطح بدنه تیوپ 

c°250 است .
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* کدهای بخش نارنجی رنگ جدول با ابعاد منطبق بر استاندارد IEC 60282-1 تحویل می شوند.
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* کدهای بخش نارنجی رنگ جدول با ابعاد منطبق بر استاندارد IEC 60282-1 تحویل می شوند.
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* کدهای بخش نارنجی رنگ جدول با ابعاد منطبق بر استاندارد IEC 60282-1 تحویل می شوند.

فیــوزهای فشار قوی همراه ترانسفورماتورهای داخل محفظه روغن
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* هنگام انتخاب پایه فیوز به ابعاد فیوز توجه شود.
** بنا به دالیل ایمنی، اندازه پایه ها قابل تنظیم نبوده و ثابت است.
*** پایه های Indoor نباید در تجهیزات فضای باز استفاده شوند.

* هنگام انتخاب پایه فیوز به ابعاد فیوز توجه شود.
** بنا به دالیل ایمنی، اندازه پایه ها قابل تنظیم نبوده و ثابت است.
*** پایه های Indoor نباید در تجهیزات فضای باز استفاده شوند.

* هنگام انتخاب پایه فیوز به ابعاد فیوز توجه شود.
** بنا به دالیل ایمنی، اندازه پایه ها قابل تنظیم نبوده و ثابت است.

فیــوزهای فشار قوی برای حفاظت ولتاژ ترانسفورماتورها

VV پایه فیــوزهای
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صفحه پایه برای 
صفحه پایه برای
صفحه پایه برای
صفحه پایه برای
صفحه پایه برای
صفحه پایه برای
صفحه پایه برای
صفحه پایه برای
صفحه پایه برای
صفحه پایه برای

میکروسوئیچ
میکروسوئیچ
میکروسوئیچ
میکروسوئیچ
میکروسوئیچ

                          گیره
                          با پایه و پیچ

                          گیره

تجهیـزات جانبـی

صفحه پایه

میکروسوئیچ

vv گیره

vv گیره با پایه
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VV

فیوزهای فشار قوی  با قدرت قطع باال

VDE 0670 T 402, DIN 43625 , IEC 60282-1 مطابق با استانداردهای

دارای تأییدیه های CESI , KERI, ICMET, NRI  و شرکت توانیر

فیـوزهای فشـارقـوی
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