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инженеринг еад е еднолично акционерно дружество, регистри-
рано през 2007 г., собственост на филкаб ад. 
дружеството е специализирано в проектантска, конструкторска и 
инженерингова дейност в областта на електромонтажа и освети-
телната техника в обществени, индустриални сгради и енергийни 
центрове, в електроснабдяване и производство на енергия от въз-
обновяеми енергийни източници (веи).
основната дейност на дружеството е инженерингова дейност. ин-
женеринг еад предоставя цялостни решения в областта на енер-
гията – доставка, сервиз и компетентна консултация. компанията 
изгражда доверие с клиенти, доставчици, инвеститори и финансови 
институции.

през 2014 година дружеството разшири дейността си, като прие 
инженеринговата дейност на филкаб ад и освен електромонтажна 
дейност извършва и проектиране и производство на ел. табла ниско 
напрежение, комплектни разпределителни уредби 24kv и бетонови 
комплектни трансформаторни постове. в резултат от тези действия 
обемът на приходите от продажби за 2014 година се е увеличил със 
108% в сравнение с 2013 година.
през 2014 година в инженеринг еад е внедрена система за упра-
вление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни 
условия на труд, за което дружеството притежава сертификати iso 
9001:2015; iso 14001:2015 и ohsas 18001:2008, издадени от 
бюро веритас сертификейшън.
основните посоки за развитие на дружеството са:
- реализация на големи проекти за реконструкция в страната;
- обществените поръчки на държавата и вътрешните търгове и кон-
курси на частния сектор, електроразпределителните дружества и т.н.
- проекти в туристическия бранш, като се предлагат специализира-
ни продукти за него;
- засилване на конкурентните предимства на фирмата и подобря-
ване работата с клиентите чрез предлагане на нови и атрактивни 
продукти на вътрешния пазар.

engineering corp. is a joint-stock company registered in 2007 with 
a sole owner filkab Jsc.
the company specializes in design, construction and engineering ac-
tivities in the field of lighting equipment and electrical installation works 
in public and industrial buildings and in power centers, as well as in 
electricity production from renewable energy sources (res).

the company’s main activity is engineering. engineering copr. provides 
comprehensive solutions in the field of energy – supplies, services, and 
competent consulting. the company has built trust among its custom-
ers, suppliers, investors, and financial institutions.

in 2014, the company expanded its operations by adopting the engi-
neering activities of filkab Jsc and apart from the electrical installa-
tion activities, performs the design and manufacturing of low-voltage 
switchboards, complete distribution systems 24kv, and complete con-
crete transformer stations. as a result of these activities, the volume of 
sales for 2014 has increased by 108% as compared to 2013.

in 2014, engineering ltd. implemented an integrated quality manage-
ment system, environmental management system, and the occupation-
al health and safety management system for which the company has 
obtained certificates of iso 9001: 2015; iso 14001: 2015 and ohsas 
18001: 2008 issued by bureau veritas certification.
the main trends of company development are:
- implementation of major reconstruction projects in the country;
- public procurement and internal tenders and competitions of the pri-
vate sector companies, utilities, etc.
- the tourism industry projects by offering specialized products;
- to strengthen the competitive advantages of the company and 
improvе customer service by offering new and attractive products in 
the domestic market.

за компанията
about the company

9001:2015
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още със своето основаване през 2002 г., дирекция „инженеринго-
ва дейност” разширява продуктовата гама на филкаб ад. започва 
производството на нови продукти, ръководено от високи изисквания 
за ефективност и качество. постепенното разрастване на произ-
водствения процес става причина за изграждането на съвременен 
технологичен комплекс за разкрояване и обработване на метални 
листови материали, прахово боядисване и монтажни цехове за 
окомплектоване на комплексно електрообзавеждане и автомати-
зация на обекти, линии и съоръжения. през 2007 г. е създадена 
фирма „инженеринг” еад с цел задоволяване на изискванията на 
клиентите по цялостното изпълнение на проекти. през 2009 г., с ре-
ализирането на ii етап на инвестиционната програма, завършва и 
цялостната модернизация на основната база в град пловдив.

като производител с традиции и опит, фирмата използва за своите 
продукти най-съвременните технологии, машини и материали, за 
да предложи на пазара актуална гама от метални ел. табла, шка-
фове и контролни пултове. 

съобразени със световните норми и стандарти, ел. таблата на 
инженеринг еад се съчетават перфектно с апаратурата, която се 
вгражда в тях, за да отговарят и на най-специфичните приложения 
в индустрията, жилищните, обществените и административните 
сгради. фирмата е сертифицирана от националния инсталационен 
съюз в българия за одобрен инсталатор на: електроника и автома-
тика – производство, доставка, монтаж и сервиз.
инженеринг еад се утвърждава като производител на високо-

качествено оборудване, признание за което са редица лицензи и 
сертификати:
• лиценз за производство на типово изпитани ел. табла тип   

“prisma“ от schneider electric – франция
• лиценз за производство на ел. табла 8500а от logstrup – дания

• лиценз за производство на ел. табла от legrand – франция

• сертификат за одобрен производител на крУ-rm6 от   
schneider electric

• сертификат за одобрен производител на крУ-rb me6 от   
elettromeccanica adriatica s.p.a.

since its establishment in 2002, the engineering department has been 
contributing to the expansion of filkab’s product range. new products 
have been developed, based on high criteria for efficiency and quality. 
the gradual growth of the company production has led to the construc-
tion of modern technology facilities for cutting out and steel-sheets 
processing, powder-coating and assembly lines for complete electrical 
equipment and automation of projects, lines and installations. in 2007, 
the company engineering ltd. was established with the aim to meet the 
customers’ requirements regarding the overall completion of projects. 
in 2009, engineering ltd. accomplished the second stage of its invest-
ment program and completed the modernization of its main facility in 
plovdiv. 

being a manufacturer with traditions and experience, the company uses 
for its products state-of-the-art technologies, machines and materials, 
in order to offer to the market modern product lines of switchboards, 
metal cabinets and control panels. 

the electrical switchboards, manufactured by engineering ltd., meet 
the requirements of all world norms and standards, and thus perfectly 
match the equipment built in them, so that to respond to all the specific 
needs of industrial, residential, public and administrative buildings. the 
company has been certified by the bulgarian national installation union 
as an approved installer of electronics and automation systems – manu-
facturing, delivery, installation and maintenance. 
engineering ltd. has received recognition as a producer of high-quality 

equipment, being a holder of many licenses and certificates, such as:

• license by schneider electric – france, for the production of 
“prisma” type boards; 

• licensed panel builder of modular switchboard systems up to 8500a 
by logstrup – denmark;

• licensed panel builder of modular switchboard systems by legrand 
– france;

• validation certificate to manufacture distribution substations rm6, 
issued by schneider electric;

• validation certificate to manufacture distribution substation rb 
me6, issued by elettromeccanica adriatica s.p.a

инженерингова дейност
engineering activities
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инженеринг еад разполага с екип от висококвалифицирани спе-
циалисти, занимаващи се с проекто-конструкторска и инженерин-
гова дейност. проектантите работят с саd софтуерни продукти и 
извършват цялостно проектиране на системи за автоматизация и 
контрол. използва се съвременен софтуер за 3d моделиране, с 
помощта на който се създават модели на проектираните ел. табла 
и бктп в триизмерното пространство. изготвя се пълна екзекутив-
на документация на комплектното устройство, както следва:

• принципна електрическа схема;
• спецификация на вложената апаратура;
• спецификация на клеми и клемни матрици;
• опис на кабелните връзки в комплектното устройство и др.

извършва се проектиране на комплектни трансформаторни под-
станции, главни и разпределителни табла за трансформаторни 
станции до 8500а, електроразпределителни стоящи табла 0,4кv, 
електрически табла за жилищни сгради и електромерни табла, 
индивидуални табла и командни пултове за кип и а, пълно проек-
тиране ел. частта на обекти и комплексна доставка на заложените 
в проекта уреди, апарати, аксесоари и окомплектовка.

в производствения участък на инженеринг еад се произвеждат: 
• всички видове електрически табла: силови разпределителни таб-

ла, табла за автоматизация и контрол, електромерни табла, ел. 
табла за жилищни и обществени сгради, метални кутии fil и др.;

• комплектни бетонови трансформаторни постове (бктп) за за-
хранване на битови и промишлени потребители от кабелни 
линии до 20kv; комплексни комутационни устройства (крУ) за 
вторично разпределение на ел. захранване средно напрежение;

• секция „мерене” е предназначена за свързване към всякакъв вид 
разпределителна уредба средно напрежение;

• осветителни тела.
изграден е съвременен технологичен комплекс за разкрояване и 
обработване на метални листови материали и окомплектоване на 
комплексно електрообзавеждане, разполагащ с:
• модерна складова база, поддържаща наличности от необходи-

мите материали и изделия за производството;
• механичен цех за металообработване, пресоване и заваряване, 

оборудван с машини „haco”;
• отделение за прахово боядисване;
• монтажни цехове за производство на метални конструкции, обо-

рудвани с машини „alfra”;
• монтажни цехове за производство на ел. табла за управление 

и разпределение, комплектни разпределителни уредби 24kv и 
бетонни комплектни трансформаторни постове.

engineering ltd. has a team of highly-qualified staff involved in the 
design and engineering activities. the specialists use cad software 
for the design of complete automation and control systems. the 
state-of-the-art 3d modeling software makes possible the creation 
of three-dimensional models of switchboards and complete concrete 
transformer stations (ccts). when completed, each equipment is 
supplied with the complete execution documentation, as follows:

• wiring diagrams; 
• specifications of input equipment; 
• specifications of terminals and terminal boards; 
• list of all the cable connections inside the equipment, etc.

the company performs design of complete transformer stations, 
main and distribution boards for transformer stations up to 8500a,          
standalone distribution switchboards up to 0,4kv, switchboards for 
residential buildings and electrometer boards, custom boards and 
control panels for measuring and control equipment, as well as overall 
design of electric installations and delivery of all devices, equipment, 
accessories, and fittings included in a project.

in the production facilities of engineering ltd. are manufactured the following: 
• all types of power switchboards: power-distribution switchboards, 

automation-and-control-systems switchboards, electrometer boards, 
power switchboards for residential and public buildings, metal boxes 
fil, etc.; 

• complete concrete transformer stations (ccts) for power supply 
of residential and industrial consumers from cable lines up to 20kv; 
complete commutation equipment (cce) for secondary distribution 
of power supply mv; 

• the section “measurement” is designed for connection to any type of 
power distribution unit mv;

• lighting equipment.
the modern premises intended for cutting and processing of sheet 
metal and assembly of complete electric systems consists of:

• state-of-the-art storage facility, keeping constant stock of the neces-
sary production materials and accessories; 

• a mechanical workshop for metal processing, pressing and welding, 
equipped with ”haco” machines; 

• powder-coating workshop; 
• assembly lines using “alfra” machines for the production of metal 

constructions;
• assembly lines for the production of control and distribution switch-

boards, 24kv distribution substations and complete concrete trans-
former stations. 

проекто-конструкторска 
дейност 

производствена дейност

design and construction 
activities

production activities
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инженеринг еад разполага с всички технически средства и съо-
ръжения за извършване на качествени монтажни работи и пуско-
наладъчни дейности. компанията предлага монтаж на комплексно 
електрообзавеждане и пускане в действие на част „електро” на до-
говорирани обекти и съоръжения. 

• консултантски дейности в областта на комплексното електрооб-
завеждане на обекти, инсталации и промишлени линии;

• проектиране на комплексно електрообзавеждане за разпределе-
ние и управление;

• окабеляване;
• кип и а дейност;
• пусконаладъчни дейности, пускане в експлоатация на обекти;

• програмиране на индустриални контролери.

engineering ltd. has all the technical means and equipment, necessary 
for the implementation of high-quality installation and commissioning 
works. the company offers installation of complete electrical equipment 
and commissioning of the electrical systems of construction projects 
and facilities. 

• consultancy in the field of complete electrical equipment of project 
sites, plants and industrial lines; 

• design of complete power-distribution and control electrical equip-
ment; 

• wiring; 
• automation control and systems engineering; 
• commissioning and installation activities, putting into operation of 

projects;
• programming of industrial controllers.

mонтаж и пускане в 
експлоатация

installation and 
commissioning

Услуги services
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видове ел. табла, произвеждани по 
стандарт бдс en 61439-1:

• силови разпределителни табла;
• табла за автоматизация;
• ел. табла за жилищни, обществени и административни сгради;
• аресторни табла;
• електромерни табла;
• filboX метални шкафове ip-65 за стенен монтаж.

силови разпределителни 
табла до 8500а

приложение
• за електроразпределителни станции;
• за трансформаторни станции.

проектиране със специализиран софтуер

видове ел. табла ниско напрежение:

• тип „prisma” до 3200a, по лиценз на schneider electric, франция;

• тип „mcc” до 8500a, по лиценз на logstrup, дания;
• тип „филкаб”, проектирани и произведени съгласно изискванията 

на клиента.

types of electrical switchboards 
manufactured under bds en 61439-1:

• power-distribution switchboards; 
• automation switchboards; 
• power switchboards for residential, public and administrative buildings; 
• arrestor switchboards; 
• electrometer switchboards; 
• filboX – ip-65 wall-mounted metal cabinets. 

power-distribution 
switchboards up to 8500а 

application
• for power-distribution stations; 
• for transformer stations. 

design with specialized software

 
types of lv switchboards: 

• “prisma” type up to 3200a, made under license by schneider elec-
tric, france; 

• “mcc” type up to 8500a, made under license by logstrup, denmark;
• “filkab” type, designed and produced according to customer’s re-

quirements.

електрически табла
electrical switchboards
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automation switchboards and 
control panels

application 
• industrial automation switchboards and control panels for various 

production  processes in the power industry, waste water treatment, 
etc. 

• control panels and signaling mnemocircuits. 

design and full documentation of electrical systems

construction of the control units, incorpo-
rated in the switchboards: 
• based on programmable controllers; 
• based on contactor-relay control. 

installation and commissioning

ел. табла за автоматизация и 
командни пултове

приложение
• табла за индустриална автоматизация и контрол на различни 

видове процеси в производството, за обекти в енергетиката, пре-
чистване на отпадни води и др.

• командни пултове за управление и мемосхеми за сигнализация.

проектиране и пълна документация на част „електро“

изпълнение на Управлението, вградено в таблата:

• на база програмируеми контролери;
• на база контакторно-релейно управление.

монтаж и пускане в експлоатация

модулните електрически табла logstrup отговарят 
на следните стандарти: 

iec 60439-1 / 61439-1,2, bs en 60439-1 / 61439-1, 2, en 604391-1 / 
61439-1,2, iec 60529, iec 62208, iec 61641, csa-c22.2 no. 31&14, 
din vde 0660 part 500, din 43671/12.75, ships classifications 
societies

електрическите табла logstrup са преминали 
следните тестове:

iph – берлин, германия; asta-rugby – англия; Kema – холандия; 
csa – канада; underwriters laboratory – саЩ; demKo – дания; 
germanischer lloyd; lloyd’s register; det norske veritas; the russian 
maritime; register of shipping.

конфигурацията на таблата logstrup може да бъде:

форма 4 – всеки извод е отделен в самостоятелно отделение.
рlug-in – изводите се изпълняват в корпус, който се изтегля до 
определена позиция.
draw out – всеки извод може да бъде в изваждаем корпус (вж. ел. 
табла за автоматизация).

logstrup modular electrical switchboards meet 
the following standards: 

iec 60439-1 / 61439-1,2, bs en 60439-1 / 61439-1, 2, en 604391-1 / 
61439-1,2, iec 60529, iec 62208, iec 61641, csa-c22.2 no. 31&14, 
din vde 0660 part 500, din 43671/12.75, ships classifications 
societies 

logstrup modular electrical switchboards have passed 
the following tests: 

iph – berlin, germany; asta-rugby – england; Kema – the neth-
erlands; csa – canada; underwriters laboratory – usa; demKo 
– denmark; germanischer lloyd; lloyd’s register; det norske veritas; 
the russian maritime; register of shipping.

logstrup switchboards can be configured as follows:

form 4 – each output is in a separate section. 
рlug-in – the outputs are located in a housing, which is then drawn to 
a definite position. 
draw out – each output can be placed in a removable housing (see 
automation switchboards). 
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„draw-out” модулна система, 
тип logstrup

системата draw-out е специално разработена за изпълнение на 
моторни изводи мсс (motor control center) и предлага редица 
предимства и удобства на потребителите на табла за автоматиза-
ция. изваждаемият модул мсс за управление на мотори отговаря 
на изискванията за лесна поддръжка и бърза замяна. системата 
позволява поддръжка без изключване на ел. таблото и осигурява 
експлоатационна надеждност. възможно е пълното изваждане на 
„чекмеджетата” и бързата им замяна. монтажната плоча може да 
се постави в различни позиции, като това дава възможност да се 
използва за вграждане на всякакъв вид апаратура от различни про-
изводители.

конструкцията на табла тип „draw out” е от модулен тип, при което 
апаратурата за всеки консуматор е поместена в отделни, напълно 
изваждаеми модули. предвидени са специални кабелни входове, 
в които са поместени всички клемореди за връзка с таблата. като 
цяло таблата могат да се състоят от няколко секции, връзките меж-
ду които стават с куплунзи за оперативните вериги и медни шини за 
силовите вериги. конструкцията на таблата и електрическата част 
се проектират със специализиран софтуер. 

в зависимост от типа си, консуматорите са разпределени в отдел-
ни секции „draw out”, т. нар. „чекмеджета”. съществуват два типа 
„draw out” изводи в таблото:

1. изводи захранващи мотори, изпълнени с „чекмеджета” тип „draw 
out” (изваждаеми):
тези „draw out” секции имат три позиции: 
• позиция 1/1 – включени са главните и оперативните вериги; 
• позиция 0/1 – изключени са главните, а са включени оперативни-

те вериги – тест позиция; 
• позиция 0/0 – изключени са главните и оперативните вериги.

draw-out module system, 
logstrup type

the draw-out system has been specially designed for construction of 
mcc (motor control center) outputs. it offers advantages and com-
fort to the automation switchboard users. the removable motor control 
mcc module meets the requirements for easy maintenance and quick 
replacement. the system allows maintenance without switching off of 
the switchboard and provides operational reliability. the “drawers” can 
be completely removed and quickly replaced. the mounting plate can 
be installed in different positions and this allows the plate to be used, 
built-in, in all types of devices produced by various manufacturers. 

the structure of the draw-out switchboards is modular, i.e. the equip-
ment for each load is placed in a separate, completely removable mod-
ule. the systems are provided with special cable inlets, which contain 
all the terminal boxes for connection to the switchboards. generally, 
the switchboards may consist of several sections with couplings for 
the connection of operative circuits and copper busbars for the power 
circuits. the structure and the electrical part of the switchboards are 
designed with specialized software. 
 
depending on their type, the loads are installed in separate draw-out 
sections, the so-called “drawers.” there are two types of draw-out ter-
minals in the switchboard: 

1. motor feeding terminals, made with draw-out type “drawers” (remov-
able): 
these draw-out sections have three positions: 
• position 1/1 where both the main and the operation circuits are on; 
• position 0/1 (test position) – the main circuits are on and the opera-

tion circuits are off; 
• position 0/0 – both the main and the operation circuits are switched off. 

електрически табла / electrical switchboards
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система
system

размер x, y, z
size x, y, z

ефективно пространство
efficient space  

mm

мощност
power

kw

малки „draw out”
mini “draw-out” units

1 x 1 x 3 141 x 158 x 188 11

1,5 x 1 x 3 220 x 158 x 188 15

2 x 1 x 3 294 x 162 x 190 22

3 x 1 x 3 425 x 114 x 185 30

нормални „draw out”
normal “draw-out” units

3 x 1 x 3 425 x 114 x 185

моторен стартер / motor starter

директен пуск / direct start

мссв + предпазител / мссв + fuse

30             22

3 x 2 x 3 425 x 304 x 185 55             55

3 x 3 x 3 425 x 494 x 185 90              90

3 x 4 x 3 425 x 684 x 185 250          250

3 x 1 x 4 425 x 114 x 684 30              30

3 x 2 x 4 425 x 304 x 684 55              55

3 x 3 x 4 425 x 494 x 684 90              90

3 x 4 x 4 425 x 684 x 684 250         250

2. изводи, изпълнени с „чекмеджета” тип „mini draw out”:
при този тип „чекмеджета” има четири позиции, като всяка една 
от тях се постига със завъртане на превключвателя на панела на 
„чекмеджето”:

•      работна позиция – главните и оперативните вериги са вклю-
чени;

•   тест позиция – главните вериги са изключени, а оперативни-
те са включени;

• 0 нулева позиция – главните и оперативните вериги са изключе-
ни, но „чекмеджето” не може да се извади;

•       - позиция за изваждане на „чекмеджето”.

в случай, че „чекмеджето” не е поставено правилно, механическа 
блокировка не позволява да се включи захранването.

таблица за бързо определяне размерите на модулите „draw out” 
според консумираната мощност или според препоръчителното 
пространство за компонентите. „mini draw out” системата се използ-
ва за номинален ток до 80a.

2. terminals made with mini draw-out “drawers”: 
these “drawers” have four positions which are changed by turning the 
switch on the “drawer” front panel: 

•     operation position – the main and the operation circuits are on;

•     test position – the main circuits are off and the operation cir-
cuits are on;

• 0 zero position – both the main and the operation circuits are off but 
the “drawer” cannot be removed;

•    – “drawer” pull-out position.

in case the “drawer” is not in the right position, there is a mechanical 
lock which prevents the switching on of the power supply. 

table for quick determination of the draw-out-modules sizes according 
to the consumed power or the recommended space for the elements. 
the mini draw-out system is used for low power loads up to 80a. 

електрически табла / electrical switchboards
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електрически табла / electrical switchboards

ел. табла за жилищни и 
обществени сгради

приложение
• за строителството на жилищни, обществени и административни 

сгради;
• за реконструкцията на съществуващи сгради.
проектиране или производство на индивидуални ел. табла по готов 
проект. таблата се съобразяват с изискванията на клиента и мяс-
тото на монтаж.

главни и крайни разпределителни табла

изпълнение
• в стоманено-ламаринен шкаф (тип crn и др.) с висока степен на 

защита ip-54. подходящи са за главни разпределителни табла 
на сгради, етажни табла, крайни разпределителни табла в техни-
чески помещения и др.

• модулни разпределителни табла тип „pragma” f24 до 160a с ip-
30. подходящи са за представителни сгради и офиси. могат да 
бъдат изпълнени с прозрачна врата.

• модулни разпределителни табла тип „mini pragma” до 63a с ip-
40. подходящи са за апартаменти, магазини, офиси и др.

electrical switchboards for 
residential and public buildings

application 
• for the construction of residential, public and administrative build-

ings;
• for the reconstruction of existing buildings. 
design and manufacturing of individual electrical switchboards accord-
ing to submitted project. the switchboards are made according to cus-
tomer’s requirements and the place of installation. 

main and end distribution switchboards

 construction
• placed in a steel-sheet cabinet (type crn or other) with high de-

gree of protection ip-54. suitable for main-distribution switchboards 
of buildings, storey switchboards, end-distribution switchboards in 
technical facilities, etc. 

• modular distribution boards of the “pragma” f24 type, up to 160a, 
ip-30. suitable for luxury buildings and offices. can be made with 
transparent doors. 

• modular distribution boards of the “mini pragma” type, up to 63a, 
ip-40. suitable for apartments, stores, offices, etc. 

аресторни табла

приложение
електрически табла с вградени защитни апара-
ти и устройства за предотвратяване на недопус-
тимо големи импулсни пренапрежения по сило-
вите захранващи линии. 
проектиране и изработване в зависимост от 
системата на заземяване на електрическата ин-
сталация: tnc, tns, tt.

в таблата се вграждат:
• катодни защити клас b (i ниво);
• катодни защити клас c (ii ниво);
• комбинация от двата вида защити.
използваните елементи отговарят на всички на-
ционални и международни стандарти за защита 
от пренапрежение.

arrestor switchboards 

application 
electrical switchboards with built-in protection 
equipment and devices to prevent surge overvolt-
age of the power-supply lines. 

design and manufacturing depending on the 
earthing system of the electrical installation: tnc, 
tns, tt. 

in the switchboards is installed: 
• class b cathode protection (level i); 
• class c cathode protection (level ii);
• combination of the two types.

the components used comply with all national and 
international overvoltage protection standards. 
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електромерни табла

приложение
• за измерване на електроенергия.
проектиране и изработване съобразно из-
искванията на бдс en 61439-1

изпълнение
• специални конструкции по заявка на кли-

ента;
• електромерни табла по типоразмер, с 

възможност за вграждане до 12 бр. елек-
тромери;

• електромерни табла с метална обвивка 
за монтаж на открито, тип „темо”;

• електромерни табла с метална обвивка 
за монтаж на закрито, тип „темз”;

• електромерни табла с пластмасова об-
вивка за монтаж на открито, тип „тепо”.

електромерните табла са изработени съгласно изискванията на 
бдс en 61439-1. таблата са със степен на защита ip-44 и могат 
да бъдат изпълнени за монофазно или трифазно напрежение 50hz.
по желание на клиента, таблата могат да бъдат предназначени за 
монтаж на стена или на стълб (при използване на подходящи скоби 
за закрепване), като за целта не е необходимо да се демонтира 
монтажната плоча. монтажът на електромерите и тарифния пре-
включвател се извършва съгласно електрическата схема. входящи-
те и изходящите автоматични прекъсвачи се монтират на din шина 
35/7.5mm, като изходящите са повдигнати, за да има потребителят 
достъп до тях.
всички входни и изходни кабели преминават през кабелните входо-
ве (щуцери), които се монтират на основата на таблото. таблата са 
изпълнени с две врати, като вътрешната има възможност за плом-
биране от представител на съответното електроразпределително 
дружество. на вътрешната врата е направен прорез за осигуряване 
достъп на абоната до палеца на изходящия автоматичен прекъсвач.

electrometer boards

application
• for measuring of electric power. 

design and manufacturing in compliance with 
the requirements of bds en 61439-1

construction
• special design upon customer’s

 request; 
• different sizes of electrometer boards 

capable of hosting up to 12 electrometers; 
• electrometer boards in metal housing 

for outdoor installation, “temo” type; 
• electrometer boards in metal housing 

for indoor installation, “temZ” type; 
• electrometer boards in plastic hous-

ing for outdoor installation, “tepo” type.

all electrometer boards are manufactured in compliance with the re-
quirements of bds en 61439-1. they are with ip-44 degree of protec-
tion and can be designed for single- or three-phase voltage, 50hz. 
depending on customer’s needs, the boards can be designed for wall 
mounting or pole mounting (using the appropriate fixing brackets), with-
out the need to uninstall the mounting plate. the electrometers and the 
tariff switch are mounted according to the electrical diagram. the input 
and output circuit-breakers are installed on a din busbar 35/7.5mm, 
the output ones being higher, so that the user can have access to them. 

all input and output cables run through the cable inlets, installed at the 
bottom of the board. the switchboards have two doors, the inner door 
can be sealed by a representative of the local electricity-distribution 
company. there is an opening in the inner door to let the user reach the 
lever of the output circuit-breaker. 

filboX метални шкафове 
за ел. табла ip-65

технически характеристики
• изработени от стоманена ламарина с дебелина на листа 1,5mm;
• изработени от стоманена ламарина inoX с дебелина на листа 

от 0,8mm до 1,5mm;
• Цялостно защитени отвън и отвътре с полиестерна прахова боя 

в сиво по ral-7032;
• екструдирано полиуретаново уплътнение от вътрешната страна 

на вратата за осигуряване на ip-65 бдс en 61439;
• скрити панти, позволяващи отваряне на вратата на 120° и въз-

можност за промяна на посоката на отваряне;
• заземителна връзка между корпуса и вратата посредством гъв-

кав проводник 6mm2;
• заварени шпилки вътре на дъното на кутията за закрепване на 

монтажна плоча или други аксесоари;
• подвижна плоча на дъното на кутията за по-лесен монтаж на ка-

белните входове;
• Широка гама от размери.

filboX metal cabinets for electrical 
switchboards ip-65

technical characteristics 
• made of 1.5mm thick steel sheets; 
• made of 0.8–1.5mm thick inoX steel sheets; 

• completely protected inside and outside by polyester powder-coat-
ing, ral-7032 grey; 

• extruded polyurethane sealing inside the door to provide ip-65 bds 
en 61439 protection; 

• hidden hinges, allowing opening of the door to 120° and possibility 
to change the direction of opening; 

• earthing connection between the housing and the door by flexible 
wire 6mm2; 

• stud bolts welded to the bottom of the box, for installation of a mount-
ing plate or other accessories; 

• removable plate at the bottom of the box for easy installation of the 
cable inlets; 

• wide range of dimensions.

електрически табла / electrical switchboards
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l серии

series

тегло
weight

врати
doors

панти
hinges

брави
locks

(mm) (mm) (mm) (kg) ps. ps. ps.
250 200 165 fil 2520/165 3.2 1 2 1

300

250 165 fil 3025/165 4.0 1 2 1
250 215 fil 3025/215 4.6 1 2 1
300 165 fil 33/165 4.6 1 2 1
300 215 fil 33/215 5.2 1 2 1
400 215 fil 34/215 6.4 1 2 1

400

300 165 fil 43/165 5.6 1 2 1
300 215 fil 43/215 6.4 1 2 1
400 165 fil 44/165 7.0 1 2 1
400 215 fil 44/215 7.8 1 2 1
600 165 fil 46/165 9.6 1 2 1

500

400 165 fil 54/165 8.2 1 2 1
400 215 fil 54/215 9.3 1 2 1
400 265 fil 54/265 10.3 1 2 1
500 165 fil 55/165 10.2 1 2 1
500 265 fil 55/265 12.2 1 2 1
600 165 fil 56/165 11.4 1 2 1

600

400 215 fil 64/215 10.7 1 2 1
400 265 fil 64/265 11.9 1 2 1
500 215 fil 65/215 12.7 1 2 2
500 265 fil 65/265 14.0 1 2 2
600 165 fil 66/165 13.2 1 2 2
600 256 fil 66/265 15.7 1 2 2
800 315 fil 68/315 21.7 1 2 2

700
500 165 fil 75/165 12.9 1 2 2
500 215 fil 75/215 14.3 1 2 2
500 265 fil 75/265 15.8 1 2 2

800

600 165 fil 86/165 17.4 1 2 2
600 215 fil 86/215 18.4 1 2 2
600 265 fil 86/265 20.1 1 2 2
600 315 fil 86/315 21.7 1 2 2
800 165 fil 88/165 21.3 1 2 2
800 265 fil 88/265 25.1 1 2 2
800 315 fil 88/315 27.0 1 2 2

1000
600 315 fil 106/315 26.0 2 4 2
800 265 fil 108/265 23.9 2 4 2
800 315 fil 108/365 32.3 2 4 2

1200
1000 265 fil 1210/265 51.5 2 4 2
1000 315 fil 1210/315 53.0 2 4 2
1000 415 fil 1210/415 57.5 2 4 2

filboX метални шкафове 
за ел. табла ip-65  
filboX metal cabinets for 
electrical switchboards ip-65

електрически табла / electrical switchboards
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бетонни комплектни трансформаторни постове
complete concrete transformer stations

серия fK iec en 62271-202:2014

приложение
бетонните комплектни трансформаторни постове (бктп) серия 
fK са предназначени за захранване на битови и промишлени по-
требители от кабелни линии до 20kv. трансформаторните постове 
представляват самостоятелна постройка с възможност за външно 
и вътрешно обслужване.
трансформаторните постове серия fK са напълно завършени във 
фабрични условия продукти, включващи трансформатор/и, раз-
пределителна уредба средно напрежение до 20кv, уредба ниско 
напрежение до 0,4кv и всички необходими допълнителни устрой-
ства в съответствие с нормативните документи и изискванията на 
конкретния проект.

series fK iec en 62271-202:2014

application
the complete concrete transformer stations (ccts) fK series are de-
signed to supply residential and industrial consumers from cable lines 
up to 20kv. the transformer stations are self-contained buildings with 
the possibility of outside and inside service.

the transformer stations fK series are products that are entirely com-
pleted in industrial conditions, including transformer/s, distribution sub-
station mv up to 20kv, substation lv up to 0,4kv, and all the necessary 
additional equipment in accordance with the requirements of the legis-
lation and each specific project.
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Бетонни комплектни трансформаторни постове / complete concrete transformer stations

обЩи изисквания

• Условия по експлоатация – за монтаж на открито.
• температура на околната среда – от –25ºс до + 40ºс.
• надморска височина – над 1000m.
• максимална влажност на въздуха – 96% при 20ºс.
• замърсяване – околна среда без токопроводими прахове, актив-

ни газове и пари.
• околна среда – взривобезопасна и пожаробезопасна.
• обвивка – моноблок от водоплътен бетон с топлоизолирани 

врати за достъп към разпределителни уредби средно и ниско 
напрежение и врати на отделението за трансформатора с венти-
лационни решетки със специален профил, осигуряващи охлаж-
дане на трансформатора. клас на обвивката съгласно бдс en 
1330-10.

• защита от насекоми, гризачи и птици – осигурява се посредством 
специални мрежи, поставени зад вентилационните решетки на 
вратите.

• заземяване – всички метални части на комплектните трансфор-
маторни постове са заземени посредством общ вътрешен зазе-
мителен контур, който се свързва с външния заземителен контур 
чрез два броя гъвкави медни проводници.

• осветление – трансформаторните постове имат осветителни 
тела във всяко помещение и те се управляват посредством край-
ни прекъсвачи, монтирани на съответните врати. прекъсвачите 
се захранват преди главния прекъсвач на уредба нн и са защи-
тени с предпазител със стопяема вложка и с нужната комута-
ционна възможност.

• защита от конденз – конструкциите на обвивката, покрива, вра-
тите и системата за вентилация на трансформаторните постове 
осигуряват сигурна защита от конденз на стените и тавана.

• безопасна работа – предвидени са всички мероприятия съгласно 
изискванията на бдс 10699-80 и пУеУ.

• трансформаторните постове серия fK се съпровождат от ин-
струкция за експлоатация на български език, независимо от фир-
мата производител на разпределителната уредба (крУ), която е 
вложена в тях.

• монтаж – трансформаторните постове серия fK, състоящи се от 
един модул, не изискват фундамент за монтаж. те се монтират в 
изкоп по чертеж за съответния размер, на дъното на който пред-
варително е подготвена трамбована пясъчна възглавница. при 
необходимост се извършва нивелация на трафопоста.

• изходните шини на предварително подготвения заземителен 
контур /r заземление < 4 Σ / се присъединяват към заземителните 
шини посредством гъвкави медни връзки. по този начин се осъ-
ществява връзка между вътрешно изпълнения заземителен кон-
тур и външния и всички съоръжения на комплектните трансфор-
маторни постове, а и всички метални части, се заземяват.

• отвори за кабели – в основата на обвивката, която представлява 
бетонов моноблок, са предвидени до 5 броя отвори от страната 
на уредбата средно напрежение. при преминаване на захранва-
щите кабели през тях е необходимо да се използва съответната 
кабелна арматура, осигуряваща целостта на кабелната изола-
ция. всеки трансформаторен пост се окомплектова с необходи-
мата кабелна арматура в зависимост от изискванията на конкрет-
ния проект.

general requirements

• terms of exploitation – outside installation.
• ambient temperature – from –25ºс up to + 40ºс.
• altitude – above 1000m.
• maximum air humidity – 96% at 20ºс.
• pollution – environment without conductive dust, active gases and 

vapours.
• environment – ex-safety and fire-safety.
• exterior – monoblock of water-compact concrete with heat-insulated 

doors, granting access to the distribution substations mv and lv, 
and doors of the transformer section with ventilation gratings, includ-
ing special shape, to ensure the transformer cooling. class of exte-
rior according to bds en 1330-10.

• protection against insects, rodents and birds – provided by special 
nets installed behind the ventilation gratings of the doors.

• grounding – all metal parts of the complete transformer stations are 
being earthed through common inner earthing outline, which con-
nects to the outer earthing outline with two flexible copper conduc-
tors. 

• lighting – the transformer stations have own lighting bodies in each 
section, which are controlled by limit switches installed on the corre-
sponding doors. limit switches are installed before the main circuit-
breaker of the substation lv and are protected with switch-fuse and 
the necessary commutation option. 

• protection against condensation – the constructions of the exterior, 
roof, doors and the ventilation systems of the transformer stations 
provide reliable protection of the walls and the ceiling against con-
densation. 

• safety exploitation – all measures according to the requirements 
of bds 10699-80 and the regulations of the electrical installation 
structure (reis) are taken into consideration.

• the transformer stations fK series are accompanied by instruction 
manual in bulgarian language, regardless of the producer of the dis-
tribution substation (cds) which is installed in them.

• assembly – the transformer stations fK series, composed of one 
module, do not require groundwork for assembly. they are assem-
bled in a foundation, according to a scheme with the relevant dimen-
sions, on the bottom of which ramming sandbag has been preliminay 
prepared. leveling of the transformer station is done, if necessary.

• the output rims of the preliminary prepared grounding outline            
/r grounding < 4 Σ/ are attached to the fault bus through flexible copper 
connections. in this case, the connection between the inner complet-
ed grounding outline and the outer is made, and all the transformer 
station equipment, as well as all metal parts, are grounded.

• cable inlets – 5 inlets from the mv substation side are provided at 
the base of the exterior (which is a concrete monoblock). it is nec-
essary to use the appropriate cable accessories when leads pass 
through, which ensures the completeness of the cable insulation. 
each transformer station is completed with the necessary cable ac-
cessories, depending on the requirements of the particular project. 
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бетонни комплектни трансформаторни постове / complete concrete transformer stations

спеЦификаЦия на констрУкЦията / construction specification - виж стр. 34 / see page 34

допълнителни данни за констрУкЦията
• степен на защита – ip-43.
• издръжливост на удар – 20J.
• издръжливост на покрива – 3300 n/m2.
• клас на обвивката – 10.
• Устойчивост на огън – в.
• Устойчивост на огън на стените и тавана – 120 минути.
• минимално разстояние от други сгради (зависи от типа на съсед-

ните постройки) – от 10 до 12 м.

стандарти
• бдс en 62271-202:2014
• бдс 10699-80
• бдс еn 61439-1-2011
• пУеУ
• наредба № 2 „противопожарни строителни норми”
• наредба № 3 „минимални изисквания за осигуряване на здраво-

словни и безопасни условия на труд”

технически данни
• напрежение на страна високо напрежение – 20кv.
• максимално работно напрежение на страна високо напрежение 

– 24кv.
• работно напрежение (ue) на страна ниско напрежение – 0,4кv.
• номинална честота – 50hz.
• брой фази – 3.
• ниво на изолацията на страна високо напрежение – 50кv.
• напрежение на изолацията (ui) на страна ниско напрежение – 

690v.
• издържано импулсно напрежение (u1.2/50µs) на страна високо на-

прежение – 125кv.
• издържано импулсно напрежение (uimp) на страна ниско напре-

жение – 6кv.
• номинален ток на мрежов мощностен разединител (Іn) – 630а.
• номинален ток на извод за трансформатор – 200а.
• номинален ток на входа на ккУ за разпределение и управление 

на страна ниско напрежение (Іn) – 1250a, 2000а.
• краткотрайно издържан ток (ток на термична устойчивост) на 

страна високо напрежение – 16ка/1s.
• ток на динамична устойчивост на страна високо напрежение – 

50ка.
• максимална мощност на бктп – до 1 х 1600кvа, 2 х 800кvа, 
    3 х 800кvа.
• мощност на трансформаторите – до 1 х 1600кvа, до 2 х 800кvа, 

до 3 х 800кvа.
• краткотрайно издържан ток (ток на термична устойчивост) (Іcw) на 

страна ниско напрежение – 17ка/1s.
• ток на динамична устойчивост (Іpk) на страна ниско напрежение 

– 50ка.
• клас на обвивката на бктп – 10.
• степен на защита, осигурена чрез обвивката – ip43.

характеристики на част средно напрежение

в трансформаторните постове серия fK е предвидена възможност 
за монтаж на комплектни разпределителни устройства 20кv (крУ) 
с комбинация от няколко интегрирани функционални блока на фир-
мите: siemens, schneider, abb и други. максималните размери на 
крУ 20кv са следните:

additional data for the construction
• degree of protection – ip-43.
• impact resistance – 20J.
• resistance of the roof – 3300 n/m2.
• class of the exterior – 10.
• fire resistance – в.
• fire resistance of the walls and the roof – 120 minutes.
• minimum distance from other buildings (depends on the type of 

nearby buildings) – from 10 to 12m.

standards
• bds en 62271-202:2014
• bds 10699-80
• bds еn 61439-1-2011
• reis (regulations of the electrical installation structure)
• regulation № 2 “fire-precaution construction standards”
• regulation № 3 “minimum requirements for occupational health 

and safety”

technical data
• rated voltage of hv side – 20кv.
• maximum working voltage of hv side – 24кv.

• rated voltage (ue) of lv side – 0,4кv.
• rated nominal frequency – 50hz.
• number of phases – 3.
• insulation level of hv side – 50кv.
• insulation voltage (ui) of lv side – 690v.

• impulse withstand of voltage (u1.2/50µs) of hv side – 125кv.

• impulse withstand of voltage (uimp) of lv side – 6кv.

• rated current of main switch disconnector (Іn) – 630а.
• rated current of transformer terminal – 200а.
• rated current of complex commutation device input for distribution 

and control of lv side (Іn) – 1250a, 2000a.
• short-time withstand current (current of heat resistance) of hv side 

– 16ка/1s.
• current of dynamic resistance of hv side – 50ка.

• maximum power of ccts – up to 1 х 1600кvа, 2 х 800кvа,                     
3 х 800кvа.

• transformers output – up to 1 х 1600кvа, 2 х 800кvа, 3 х 800кvа.

• short-time withstand current (current of heat resistance) (Іcw) of lv 
side – 17ка/1s.

• current of dynamic resistance (Іpk) of lv side – 50ка.

• class of ccts’ exterior – 10.
• protection degree of exterior – ip43.

characteristics of mv part

in the transformer stations fK series, there is an option for installa-
tion of complete distribution substations (Kds) 20kv in combination 
with several integral functional blocks of different producers: siemens,    
schneider, abb and others. the maximum dimensions of Kds 20кv 
are the following:
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Бетонни комплектни трансформаторни постове / complete concrete transformer stations

комплектните разпределителни устройства 20кv притежават след-
ните основни характеристики:
• те са фабрично сглобени, тествани и свободно стоящи шкафове 

с вградени в тях тоководещи части (шини), комутационна защита 
и измервателна апаратура. електрическите и механичните ра-
ботни механизми са разположени зад челна плоча, с визуално 
указване на мнемосхема на положението на комутационната 
апаратура (затворено, отворено и заземено).

• Уредбите 20кv са самостоятелни, изцяло изолирани блоковe. 
състоят се от:

 - херметизиран метален корпус от неръждаема (без необходи-
мост от поддръжка) стомана, където са групирани заедно частите 
под напрежение, мощностен разединител, зеземител, комбина-
ция предпазител–мощностен разединител или прекъсвач.

 - отделение за ниско напрежение.
 - отделение за задвижващия механизъм.
 - отделение за предпазители за функциите мощностен разедини-

тел–предпазители.
• корпусът на уредбите е напълнен с газ sf6 с манометрично на-

лягане 0.5bar. херметичността му, която се проверява система-
тично в заводски условия, осигурява на комутационната апарату-
ра очаквано време на живот от 30 години.

the complete distribution substations 20кv have the following basic 
characteristics:
• they are factory made, tested and self-standing cabinets with built-

in live rims, commutation protection and measuring devices. the 
electrical and mechanical operating devices are installed behind the 
front plate with visual indication of the mnemocircuit position of the 
switchgears (close, open and grounding). 

• the substations 20кv are independent, entirely insulated blocks. 
they consist of: 
 - hermetic metal body of stainless steel (maintenance is not neces-

sary) where the live parts are grouped together with power discon-
nector, earthing switch, combination of switch-fuse – power discon-
nector or circuit-breaker.

 - lv compartment.
 - compartment for the leading mechanism.
 - compartment for the power disconnector with circuit-breakers.

• the substation body is filled with sf6 gas with 0.5bar manometer 
pressure. its air-tightness, which is regularly factory checked, pro-
vides the switchgears with expected lifetime of 30 years. 

вид на бктп / type of ccts

максимални размери на уредба 20кv
maximum dimensions of substation 20кv

дължина
length

дълбочина
depth

височина
height

m m m

бктп с един трансформатор, обслужване отвън, вариант 1
ccts with one transformer, outside service, variant 1 1,90 0,85 1,40

бктп с един трансформатор, обслужване отвън, вариант 2
ccts with one transformer, outside service, variant 2 2,20 0,85 1,40

бктп с един трансформатор, обслужване отвън, вариант 3
ccts with one transformer, outside service, variant 3 2,40 1,20 1,80

бктп с два трансформатора, обслужване отвън, вариант 4
ccts with two transformers, outside service, variant 4 2,40 0,85 1,40

бктп с един трансформатор, обслужване отвън, вариант 5
ccts with one transformer, outside service, variant 5 1,95 1,20 1,40

бктп с два трансформатора, обслужване отвън, вариант 6
ccts with two transformers, outside service, variant 6 1,95 1,20 1,40

бктп с два трансформатора, обслужване отвън, вариант 7
ccts with two transformers, outside service, variant 7 1,95 1,20 1,40

бктп с един трансформатор, обслужване отвътре, вариант 8
ccts with one transformer, inside service, variant 8 4,50 1,20 2,20

бктп с два трансформатора, обслужване отвътре, вариант 9
ccts with two transformers, inside service, variant 9 7,00 1,20 2,20

бктп с три трансформатора, обслужване отвън, вариант 10
ccts with three transformers, outside service, variant 10 3,90 1,20 1,40
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бетонни комплектни трансформаторни постове / complete concrete transformer stations

• работните характеристики, получени за уредбите 20кv, съответ-
стват на определението за „херметично затворена система под 
налягане” в съответствие с препоръките на iec. мощностният 
разединител и заземителят осигуряват на оператора всички не-
обходими гаранции при работа.

• Уредбите 20кv са предназначени за работа на закрито.
• в уредбите 20кv са предвидени всички блокировки, непозволява-

щи погрешни комутации.
• Уредбите 20кv са с подвижни контакти с три стабилни положения 

(отворено, затворено и заземено) с вертикален ход. конструкци-
ята им прави едновременното затваряне на разединителя или на 
прекъсвача и заземителя невъзможно. заземителят притежава 
включвателна способност за къси съединения според изисквани-
ята на стандартите.

• Уредбите 20кv притежават както изолираща, така и прекъсваща 
функция.

• достъпът до кабелното отделение може да се блокира със зазе-
мителя и/или мощностния разединител или прекъсвача.

• заземяване – специален работен лост затваря и отваря зазе-
мителните контакти. отворът, позволяващ достъп до лоста, се 
блокира от капак, който може да се отвори, когато същностният 
разединител или прекъсвачът е отворен, и остава блокиран, ко-
гато разединителят е затворен.

• индикатори на положението на комутационната апаратура – по-
ставени са директно върху работните валове на устройството с 
подвижни контакти. дават определено показание за положението 
на комутационното устройство.

• задействащ лост – конструиран с анти-рефлектно устройство, 
предотвратяващо всякакъв опит за непосредствено повторно 
отваряне на мощностния разединител или на зеземителя след 
затварянето.

• заключващи устройства – могат да се използват от 1 до 3 клю-
чалки за предотвратяване на:

 - достъп до работния лост на мощностния разединител или на 
прекъсвача.

 - достъп до работния лост на заземителя.
 - задействане на изключващия бутон с натискане.

• здравата, устойчива, надеждна и нечувствителна към въздейст-
вията на околната среда конструкция на уредбите 20кv води до 
много малка вероятност за повреда във вътрешността на комп-
лектното комутационно устройство. независимо от това, за да се 
гарантира максимална безопасност на персонала, устройствата 
20кv са конструирани да издържат, без опасност за оператора, 
вътрешна дъга, предизвикана от номиналния ток на късо съеди-
нение, за 1 секунда. случайното свръхналягане в резултат на въ-
трешната дъга се ограничава от отварянето на предпазния кла-
пан на дъното на металния кожух. газът се отвежда до задната 
част на уредбите 20кv, без да засегне условията в предната част. 
Устройствата отговарят на шестте критерия, посочени в прило-
жение аа на iec 622.71-200 след проведено изпитание за 20кv 
стандартно изпитване.

• дъгогасенето се осъществява на принципа на автопродухване в 
среда от sf6 газ. 

характеристики на част ниско напрежение
автоматичните прекъсвачи са със следната изключвателна въз-
можност:
• за ns1250n 3p – 50ka, 380/415v
• за ns2000n 3p – 50ka, 380/415v
вертикалните разединители са със следната изключвателна въз-
можност:
• за nh3 910a 3p – 50ka, 380/415v
• за nh3 630a 3p – 50ka, 380/415v
• за nh3 400a 3p –50ka, 380/415v

токовите трансформатори са с клас на точност – 0,5.

• the operating characteristics given to the 20kv substations corre-
spond to the definition of “air-tight pressurized system” in accordance 
with iec recommendations. the power disconnector and the earth-
ing switch provide the operator with all the necessary guarantees 
when operating.

• the 20kv substations are designed for inside operation.
• in the 20kv substations, all interlocks are provided and do not permit 

wrong commutations.
• the 20kv substations have mobile switches with three stable posi-

tions (open, close and grounding) with vertical run. their construc-
tion makes impossible the simultaneous closing of the disconnector 
or circuit-breaker and the grounding. the grounding has closing 
ability for short circuit in accordance with the requirements of the 
standards.

• the 20kv substations have insulating, as well as breaking functions.
• 
• the access to the cable compartment could be blocked with the 

grounding and/or the power disconnector or the circuit-breaker.
• grounding – special working lever opens and closes the grounding 

contacts. the opening which allows access to the lever is blocked 
by a cover that could be open when the disconnector or the circuit-
breaker is open, and is blocked when the disconnector is closed.

• 
• position indicators of the switchgears – laid directly on the working 

drums of the device with mobile switches. they show the position of 
the switching apparatus.

• 
• operating lever – constructed with anti-reflect device which prevents 

any attempt for immediate second opening of the power disconnec-
tor or grounding after closing.

• 
• locking devices – from 1 to 3 locks could be used to prevent: 

 - access to the working lever of the power disconnector or the circuit-
breaker.

 - access to the working lever of the grounding.
 - operating of the switch-off button by pressing.

• the hard, reliable and insensitive to environmental influences con-
struction of the 20kv substations makes the chance of break-down 
inside the complete commutation substation highly improbable. nev-
ertheless, to guarantee maximum safety of the staff, 20kv substa-
tions are constructed to resist inside electric arc, provoked by the 
transfer current of short circuit, for 1 second without any danger for 
the operator. the accidental overpressure resulting from an inside 
arc is limited by the opening of the protective valve at the bottom of 
the metal cover. the gas is led away to the back part of the 20kv 
substations, without affecting the conditions at the front. after the 
standard test for 20kv that is carried out, the substations meet the 
six criteria set out in application aa of iec 622.71-200. 

• the arc quenching is carried out on the principle of automatic blow-
through in sf6 gas environment.

characteristics of lv part
the circuit-breakers have the following breaking options:

• for ns1250n 3p – 50ka, 380/415v
• for ns2000n 3p – 50ka, 380/415v
the vertical disconnectors have the following breaking options:

• for nh3 910a 3p – 50ka, 380/415v
• for nh3 630a 3p – 50ka, 380/415v
• for nh3 400a 3p – 50ka, 380/415v

the transformers have grade of fit – 0,5.
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бетонни комплектни трансформаторни постове 1 x 800kva 
complete concrete transformer stations 1 x 800kva
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бетонни комплектни трансформаторни постове 1 x 800kva 
complete concrete transformer stations 1 x 800kva
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3420

3100

бетонни комплектни трансформаторни постове 1 x 1250kva 
complete concrete transformer stations 1 x 1250kva
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КРУ

бетонни комплектни трансформаторни постове 1 x 1600kva 
complete concrete transformer stations 1 x 1600kva
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бетонни комплектни трансформаторни постове 2 x 800kva 
complete concrete transformer stations 2 x 800kva
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бетонни комплектни трансформаторни постове 2 x 800kva 
complete concrete transformer stations 2 x 800kva
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бетонни комплектни трансформаторни постове вариант 5 
complete concrete transformer stations variant 5
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бетонни комплектни трансформаторни постове вариант 5 
complete concrete transformer stations variant 5



28

бетонни комплектни трансформаторни постове вариант 7
complete concrete transformer stations variant 7
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бетонни комплектни трансформаторни постове вариант 7 
complete concrete transformer stations variant 7
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ФАСАДА ФАСАДА

бетонни комплектни трансформаторни постове вариант 9
complete concrete transformer stations variant 9
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ФАСАДА ФАСАДА

бетонни комплектни трансформаторни постове вариант 9 
complete concrete transformer stations variant 9



32

бетонни комплектни трансформаторни постове вариант 10
complete concrete transformer stations variant 10
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бетонни комплектни трансформаторни постове вариант 10 
complete concrete transformer stations variant 10
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бетонни комплектни трансформаторни постове / complete concrete transformer stations

вид на бктп
type of ccts
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бктп с един трансформатор, 
обслужване отвън, вариант 1
ccts with one transformer, 
outside service, variant 1

2,10 2,22 2,90 3,02 1,60 0,85 2,45 8 11 6,09

бктп с един трансформатор, 
обслужване отвън, вариант 2
ccts with one transformer, 
outside service, variant 2

2,40 2,52 3,10 3,22 1,60 0,85 2,45 9 12 7,44

бктп с един трансформатор, 
обслужване отвън, вариант 3
ccts with one transformer, 
outside service, variant 3

2,60 2,72 3,60 3,72 2,00 0,85 2,85 10 13 9,36

бктп с два трансформатора, 
обслужване отвън, вариант 4
ccts with two transformers, 
outside service, variant 4

2,60 2,72 4,25 4,37 1,60 0,85 2,45 12 17 11,05

бктп с един трансформатор, 
обслужване отвън, вариант 5
ccts with one transformer, 
outside service, variant 5

1,50 1,62 6,34 6,34 1,60 0,85 2,45 10 14 9,51

бктп с два трансформатора, 
обслужване отвън, вариант 6
ccts with two transformers, 
outside service, variant 6

1,50 1,62 8,52 8,52 1,60 0,85 2,45 13 17 12,78

бктп с два трансформатора, 
обслужване отвън, вариант 7
ccts with two transformers, 
outside service, variant 7

3,00 3,12 4,26 4,38 1,60 0,85 2,45 13 17 12,78

бктп с един трансформатор, 
обслужване отвътре, вариант 8
ccts with one transformer, 
inside service, variant 8

5,00 5,43 5,20 5,63 2,93 1,15 4,08 54 56 26,00

бктп с два трансформатора, 
обслужване отвътре, вариант 9
ccts with two transformers, 
inside service, variant 9

5,00 5,43 7,80 8,23 2,93 1,15 4,08 81 85 39,00

бктп с три трансформатора, 
обслужване отвън, вариант 10
ccts with three transformers, 
outside service, variant 10

3,00 3,12 6,34 6,34 1,60 0,85 2,45 19 25 19,02

спеЦификаЦия на констрУкЦията / construction specification
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