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VAMP 321 
Модулни решения за 

гъвкава електродъгова 

защита  



 

 

 

 

 

Новата система VAMP 321 
проектирана за лесна работа 

 

 
Съвременното общество силно зависи от 

непрекъснатото захранване с електричество. 

Продължителното прекъсване на захранването 

причинява загуби за бизнеса на доставчика на 

електроенергия и загуби за потребителя на 

електроенергия. Независимо от това колко 

безопасна е захранващата система, повреди 

възникват.  

Релето на електродъговата защита е защитно 

устройство, което се използва да се увеличи 

до максимум безопасността на персонала и 

да намали до минимум материалните щети за 

инсталацията в повечето опасни ситуации на 

повреда на захранващи системи. 

Бързата и надеждната модул за електродъгова 

защита може да спаси човешки живот в 

случай на възникване на повреда в КРУ по 

време на работа в или в близост до 

инсталацията. 

Колкото по-кратко е времето за задействане на 

електродъговата защита, толкова по-малки са 

щетите причинени от повредите от дъгата. 

Vamp Ltd. е пионер в сферата 

електродъговата защита с почти 10000 модули, 

работещи в цял свят. 

• Модулна структура 
Дизайнът на VAMP 321 позволява поставяне на 

хардуер и добавяне на функционални 

възможности към системата. Основният модул има 

два специални електродъгови сензорни входове и 

може да се разшири от стандартна до високо 

технологична електродъгова защитна система. 

• Възможност за 

конфигуриране на компютър 
Системата може да бъде конфигурирана от 

крайния потребител със софтуерен инструмент 

VAMPSET. Записите за смущения и събития се 

оценяват лесно като се използва компютър с USB 

връзка. 

• Регистри на събитията и 

запис на смущенията 
За първи път, Vamp въвежда запис на смущения и 

събития в електродъговите защитни системи, за да 

подобри предварителния и последващ анализ на 

повредите с електрическа дъга. 

• Съвместима със 

съществуващите системи 
VAMP 321 се базира на същите VAM I/O модули, 

кабели и сензори както останалите доказани 

електродъгови защити на компанията. 

• Подходяща дори за най-

взискателните среди (IP54) 
Новата механична конструкция обхваща 

здравината на IP 54-клас с лят алуминиев корпус. 

Регулируемо закрепване, осигурено чрез гъвкава 

инсталация за всяка среда на захранваща 

система. 

• Доказана технология 
Разработена в тясно сътрудничество с клиенти, 

VAMP 321 комбинира надеждната технология на 

серии Vamp 50 и 200 и тази на електродъгова 

защитна система VAMP 221. 

• Комуникация 
VAMP 321 има пет комуникационни порта, четири 

от които са предназначени за SCADA интерфейс. 

Поддържат се протоколи IEC 61850, Profibus DP,  

Modbus TCP, DNP TCP, Modbus RTU, SPA, IEC 

60870-5-101 и IEC 60870-5-103. 



 

 

 

Защо електродъгова защита? 

 
Когато се използва традиционния принцип на 

координиране на защитата по време или чрез 

блокиране, традиционните защитни системи може и 

да не осигуряват достатъчно бърза защита от 

повреди. Освен това, повредите към земя с висок 

импеданс могат да предизвикат удължаване на 

времето за задействане на релетата за защита от 

земни съединения, водещи до значителна освободена 

енергия от дъгата. Тези факти представляват 

значителен риск за операторите и икономически 

загуби. Типът на защита е различен според 

функцията, избрана от потребителя. 

 

Съвременна многозонова 

електродъгова защитна система VAMP 

321 
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Селективна електродъгова защита за захранващи системи ниско 

и средно напрежение 

 
Съвременните Двигателни Контролни Центрове (MCC) оборудвани с 

електродъгова защита дава ултра бърза електродъгова защита за 

комутационни табла като ограничава възможните повреди в следствие 

електрическата дъга до минимум. Точковите сензори дават точното 

местоположение на повредата като така необходимия за MCC  ремонт  

е бърз и захранването може да бъде възстановено без забавяне за 

откриване на повреда. Централният модул прекъсва и входния 

прекъсвач LV и възходящата част на веригата. Видът на повредата с 

електрическа дъга може да бъде стопяем предпазител, прекъсване на 

кабел, контактор или прекъсвач, подаващ захранване към двигателя в 

MCC.  

 

 
 

Различни решения за всяко 

приложение на 

електродъгова защита 

средно и ниско напрежение  
 
Системата за електродъгова защита 

VAMP може да бъде изградена като се 

използват различни компоненти от 

семейството VAMP релетата. 

Електродъговата защитна система 

VAMP и релейните продукти могат да 

бъдат комбинирани, за да се получи 

схема на електродъгова защита за 

всяко приложение. 

Системата е създадена, за да покрие 

приложения от основно ниво и 

взискателните приложения на 

електроразпределителните системи 

ниско и средно напрежение. 

 

 

 

 
I/O модули на дъговия 

сензор включват 

накрайник за 

портативен сензор със 

закрепване чрез 

щракване. Активираният 

дъгов сензорен канал се 

означава с led 

индикатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голямата част от 

електродъговите 

повреди възникват в 

кабелното отделение, 

тъй като това е 

естественото 

местоположение на 

точковия сензор. 

VAM 12L 



 

 

 
Изискването за селективност на електродъговата защита зависи от 

конструкцията на комутационното табло и от важността на 

електроразпределението. Колкото по важен е процесът на 

разпределяне на захранването, толкова по селективна схема на 

електродъгова защита  се прилага. 
Лявата страна на КРУ табло средно напрежение, както се вижда на 

фигурата, има различни зони на защита. Кабелните клеми имат 

собствена отделна зона и се прекъсват повреда в кабелното 

отделение. Един VAM 12LD модул може да прекъсне до три подзони 

селективно. 

Отделенията на шините и прекъсвача спадат към друга зона, 

наблюдавана от същите VAM 12LD модули. Тъй като разпределителната 

система няма измерване на тока от страна високо напрежение на 

силовия трансформатор, електродъговата защита използва 

състоянието на тока от страна ниско напрежение. В този случай зоната 

на селективност се настройва само по критерий светлина и зоната се 

изолира напълно при повреда. Дясната страна на комутационното 

табло има универсална една зонова схема за кабел, прекъсвач и 

шинни отделения като използва три фиброоптични сензорни вериги. 

Водното кабелно отделение с прекъсване се основава само на 

светлинен защитен принцип. 

 

 

 

Точковите сензори са монтирани в 

отделението за освобождаване на 

налягането на дъгата. 

Системата на електродъговата 

защита изисква трифазни токове за 

селективна високо скоростна 

защита. Като използва нулевата 

последователност на напреженията  

и критериите за ток на изключване, 

прекъсването на електрическата 

дъга може да се активира ,преди 
цялостно излагане на повредата. 
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Характеристики и основни моменти електродъгова защитна 

система VAMP 321  

 
• Спомагателно захранване и комуникация чрез модулен кабел • Непрекъснато наблюдение на сензорите • 

Свързване на портативен дъгов сензор, освен при VAM 4C и VAM 4CD • Означаване на активирането на 

дъгов сензор/ токов канал и реле за прекъсване  
 

VAMP 321 централен модул на 

електродъгова защитна система 
• 3 - фазен ток, напрежения и ток с 

нулева последователност  

• Регистри събития, запис на смущения 

и часовник в реално време 

• Високоскоростен изход, HSO: 1 ms 

• Прекъсващ контакт, T: 7 ms 

• Задействане едновременно по ток и 

светлина или само по светлина 

• Информационен екран 

• Комуникация за  SCADA 

• Четири нормално отворени 

прекъсващи контакта  

• Един нормално отворен капак и един 

превключващ контакт за смяна  

• Програмируеми работни зони 

• Непрекъснато самонаблюдение 

• CBFP 
 

Спомагателно захранване, CT свързване, изходи 

за прекъсване и аларма както и модулни кабели 

са свързани от задната страна ма централния 

модул. 

 

VAM 4C, VAM 4CD токов I/O 

модул 
• Спомагателно захранване и 

комуникация чрез модулен кабел 

• Измерване на 3 - фазен ток или 

измерване на 2 - фази и земя 

• Настройка за ток на задействане чрез 

потенциометър и LED екран 

• Индикация на задействане на токов 

канал токов дисбаланс и активиране на 

прекъсващо реле 

• Едно прекъсващо реле за тежък режим 

на работа 

• Два комуникационни порта за връзка 

на централен модул и I/O модул  

VAM 4CD 

• Персонализиран канал за текстова 

информация от електродъгов сензор 

• Вграден монтаж 

• Възможност за HMI индикация при 

отворено положение на вратата 

 
 

VAM 3L, VAM 3LX 

фиброоптичен сензор 

I/O модул 
• Спомагателно захранване и 

комуникация чрез модулен 

кабел 

• Три наблюдавани 

фиброоптични вериги на 

електродъгов сензор 

• Свързване на портативен 

електродъгов сензор 

• Индикация на сензорния 

канал и задействане на 

прекъсващото реле 

• Едно прекъсващо реле за 

тежък режим на работа 

• Два комуникационни порта 

за връзка на централен модул 

и I/O модул  

VAM 3LX 

• регулиране на 

чувствителността на 

фоброоптичен електродъгов 

сензор 

 

 

DI контрол за смяна на зоните 
 

 Активна зона 

Състояние на BI канал 1 2 3 4 

Не е активен x  x  

Активен  x  x 

 
Използва се за  VAM 10L, VAM 3L и VAM 3LX 

Таблица за избор за VAM I/O 

модули 
 

 VAM 3L VAM 10L VAM 10LD 

Монтаж DIN шина DIN шина На врата 

Брой на точковите 

сензори 

 10 10 

Брой на сензорите за 

обратна връзка 

3   

Брой на поддържаните 

защитни зони 

1 1 1 

Брой на прекъсващите 

контакти 

1 1 1 

Брой на алармените 

контакти 

   

Брой на токовите 

входове 

   

Брой на BI (24-48Vdc)* 1 1 1 

Брой на BI (24-48Vdc) L>    

Брой на BO (24Vdc) 

прекъсвания 

1 1 1 

Брой на индикаторите 

за означаване на 

сензорния канал (LED) 

3 10 10 

Връзка за портативен 

сензор 

1 1 1 

Други   текстово поле 

за настройка 

на стойности 
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VAM12L, VAM12LD точков 

сензор I/O модул 
• Три селективни прекъсващи 

контакта за специални сензори 

• Спомагателно захранване и 

комуникация чрез модулен кабел 

• Десет (10) връзки за точкови 

електродъгови сензори 

• Непрекъснато наблюдение на 

сензорите 

• Свързване на портативен 

електродъгов сензор 

• Индикация на сензорния канал и 

задействане на прекъсващото реле 

• Два комуникационни порта за 

връзка на централен модул и I/O 

модул  

VAM 10LD 

• Персонализиран канал за текстова 

информация от електродъгов сензор 

• Вграден монтаж 

• Възможност за HMI индикация при 

отворено положение на вратата 

VAM10L, VAM 10 LD точков сензор 

на I/O модул 
• Спомагателно захранване е и 

комуникация чрез модулен кабел 

• Десет (10) връзки за точкови 

електродъгови сензори 

• Непрекъснато наблюдение на сензорите 

• Свързване на портативен електродъгов 

сензор 

• Индикация на сензорния канал и 

задействане на прекъсващото реле 

• Едно прекъсващо реле за тежък режим 

на работа 

• Два комуникационни порта за връзка на 

централен модул и I/O модул  

VAM 12LD 

• Модул за вграден монтаж 

• Възможност за HMI индикация при 

отворено положение на вратата 

• Персонализиран канал за текстова 

информация от електродъгов сензор 

• Индикация на канала на електродъговия 

сензор/ токов канал и активиране на 

прекъсващото реле 

 
 

 
VAM 12 L VAM 12LD VAM 4C VAM 4CD 

DIN шина На врата DIN шина На врата 

10 10   

    

4 4   

3 3 1 1 

1 1   

  3 3 

    

  1 1 

  1 1 

10 10 3 3 

1 1   

 текстово поле 

за настройка 

на стойности 

 текстово поле 

за настройка 

на стойности 
 

 

Монтирани на вратата 

I/O модули, показват 

информация за 

електродъговата 

защитна система без 

да се отваря вратата 

на вторичното 

отдвление. 

В случай на централен модул с необходимия 

потребителски интерфейс, информацията се 

разполага в близост до I/O модулите, I/O модулите 

могат да бъдат разположени в отделението за 

вторичното оборудване. 



 

 

Сензори & аксесоари  
 
Точкови сензори 
• лесна инсталация и смяна 

(връзка чрез усукана двойка, 

удобни при транспортиране на 

КРУ таблата) 

• Позволява точно означаване 

на местоположението на 

повредата  

• Монтаж на повърхност 

• Монтаж в тръба 

• Непрекъснат самостоятелен 

контрол 

 

 

 

Фиброоптични ARC-SLm сензори 
• Стандартна фиброоптична апаратура 

• Дължина от  1 до 70 метра 

• Самонаблюдение 

• Разходоефективен при множество отделения 

 

 
ARC-SLm 

• Активиране 8,000 lx 

• Многожилен кабел 

• 10 mm минимален радиус на 

огъване 

 

 
Сензорни монтажни 

плочи  
• Z- или L-форма 

• Монтаж на стена за VAlDA-x 

сензорите (без допълнителни 

отвори в комутационното табло) 

 
 

 

 
Забележка 1: X = дължина на кабела (m) 

Забележка 2: X = дължина на фиброоптичния кабел (m) 

За повече информация, вижте аксесоарите на страница 14. 

 

 

Портативен сензор VA1DP 
• Осигурява допълнителна безопасност на 

персонала по време на работа с комутационно табло 

под напрежение 

• Бързо свързване със специален накрайник 

 

Портативен сензор VA1DP-5 

• Накрайник за свързване на 

сензор в I/ O модул 

 

 

 

Портативен сензор VA1DP-5D 

• Накрайник за свързване на 

сензор в I/ O модул чрез 

VX031-5 кабел 

 
VX031 -5 Удължаващ кабел 

• Удължаващ кабел и розетка 

на вратата за VAlDP-5D 

• Диплексер за два портативни 

сензора 

Модулен кабел VX001 -x 

• Пренася цялата 

информация и спомагателното 

захранване между VAMP 221 и 

I/O модул или между I/O 

модули, лесно свързване с RJ 

45 накрайник 
Модулен кабел VX001-x 1) 

 
Фиброоптична връзка SLS-1 

• Лесно свързва два фибро 

оптични кабела заедно 

• Използва се за транспортни 

прегради за РУ, максимум 

една връзка за фиброоптичен 

кабел 

 
VAMP 4R Реле Умножаващо 

прекъсването 
• 4 + 4 прекъсващи изхода (4 x NO и 4 x NC) 

• Две отделни прекъсващи групи 

• Позволява общото  време за задействане да бъде 

7 ms за голям брой CB (управлявани например от 

BO на VAM I/O модул) 

• Спомагателно захранване, свързано с основния 

електродъгов защитен модул 

 

Точков сензор VAl DA-x 
(повърхностен) 

Точков сензор VAl EH-x 
(повърхностен) 

Фиброоптичен сензорARC-SLm-x 2) 

 

Сензорна монтажна 
плочаVYX001, Z-форма 

Сензорна монтажна 
плочаVYX001, L-форма 
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Схеми с размери 
 

Система VAMP 321  

 

 
 

 

VAM 10L, 3L, 4C и VAMP 4R 

 
VAM 4CD, 10 LD, 12LD за вграждане 

 
 
 



 

 

Кодове за заявки 
 

 

 

 

 

Захранващо напрежение  

 A = 80...265 V ac/dc  

 

I/O Карта 1  

A = Никаква 

B = 3 x BI/BO, 2 x електродъгов сензор, T2, T3, T4 

 

 

I/O Карта 2  

A = Никаква 

 

 

I/O Карта 3  

A = Никаква 

 

 

I/O Карта 4  

A = Никаква 

 

I/O Опционална Карта 1  

A = Никаква 

D = 4 x Сензор за дъга 

 

 

I/O Опционална Карта 2 

A = Никаква 

 

 

Аналогова измервателна карта  

A = 3L + lo (5A / 1A) + U 

 

Комуникационен интерфейс 1 

A = Никаква  

B = RS232 

C = RS232 + Ethernet RJ-45  

D = RS232 + Ethernet LC 

 
 

Тип екран  

A = Никаква B = RS232 
 

DI/ BI прагово напрежение  

A = 128 x 64 LCD матрица 

1 = 24 VDC / 110 VAC 

2 = 110 VDC / 220 VAC 

3 = 220 VDC 

 
Аксесоари 
 

Код за заявка Описание Забележка 

VAM 3L Фиброоптичен сензорI/O модул 3 фиброоптични вериги, 1 прекъсващо реле 

VAM 3LX Фиброоптичен сензорI/O модул 

регулируема чувствителност 

3 фиброоптични вериги, 1 прекъсващо реле, 

VAM 4C Токов I/O модул 3 токови входове, 1 прекъсващо реле 

VAM 4CD Токов I/O модул 3 токови входове, 1 прекъсващо реле, за вграждане 

VAM 10L Точков сензор I/O модул 10 сензорни входове, 1 прекъсващо реле 

VAM 10LD Точков сензор I/O модул 10 сензорни входове, 1 прекъсващо реле, за 

вграждане 

VAM 12L Точков сензор I/O модул 10 сензорни входове, 3 прекъсващи релета 

VAM 12LD Точков сензор I/O модул 10 сензорни входове, 3 прекъсващи релета, за 

вграждане 

VAMP 4R Интерфейсен модул (използва vx002 

кабел) 

4 x NO, 4 x NC, 2 групи 

 

VA 1 DA-6 Електродъгов сензор Дължина на кабела 6 m 

VA 1 DA-20 Електродъгов сензор Дължина на кабела 20 m 

VA 1 DT-6 Температурен сензор Дължина на кабела 6 m 

VA 1 DP-5 Портативен Електродъгов сензор Дължина на кабела 5 m 

VA 1 EH-6 Електродъгов сензор (Тръбен тип) Дължина на кабела 6 m 

VA 1 EH-20 Електродъгов сензор (Тръбен тип) Дължина на кабела 20 m 

ARC-SLm-x Фиброоптичен сензор, 8 000 lx x = дължина на фиброоптичния кабел [m], вижте 

забележка 1 

VX001-xx Модулен кабел между 

VAMP 321 - VAM и VAM - VAM 

xx = Предпочитани кабелни дължини  [m], вижте 

забележка 2 

 

VYX001 Плоча за монтаж на сензори Z-форма 

VYX002 Плоча за монтаж на сензори L-форма 

 

VSE001 Фиброоптичен Интерфейсен модул само RS-232 режим 

VYX077 RS485 Интерфейсен модул само RS-232 режим 

VYX223 Profibus Интерфейсен модул  

 
Забележка 1: Дължина на фиброоптичните кабели 1 , 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 or 70 m  

Забележка 2: Дължина на кабелите1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 & 30 m 



 

> 

Технически данни 
 

Система VAMP 321  
 

Захранване 

-Us 110... 240 Vac/dc, 

-/ + 10% 

Измервателни вериги 

- Номинален ток In 1 A/5 A 

- Номинална честота fn 45...65 Hz 

- Консумирана мощност 0.3 VA 

-Термична устойчивост 100 x In fori s 

 

Работни настройки 

- Степен на фазовия ток IL> 0.1...6.0X In 

- Ток към земя lo> 0.05...5.0 x In 

- Степен на ресет 0.97 

-t> 7 ms 

 

Прекъсвачи изходи 

- Брой контакти според Кода за заявка 

- Номинално напрежение 250 V ac/dc 

- Непорекъснат ток 5 A 

- Задействане и пренасяне за 0.5 s 30 A 

- Задействане и пренасяне за 3 s 15 A 

- Материал на контактите AgNi 

- Време за задействане 

(прекъсващи контакти) 

7 ms 

- Време за задействане (HSO) 1 ms 

 

Сигнални изходи 

-SF (грешка) алармен контакт 1 брой канал за  

-Сигнални контакти 1 бр NO 

- Номинално напрежение 250 Vac/dc 

- Непорекъснат ток  

- Материал на контактите AgNi 

 

 

- Номинално напрежение +36Vdc 

-Номинален ток (BO) 20 mA 

- Номинален ток (BI) 5 mA 

- L> BI линия (ВХОДНИ) 3 бр 

- L> BO линии (ИЗХОДНИ) 3 бр 

 

Вторичен порт(RJ45) 

-Множествено прекъсване Максимум 16 подчинени и  

3 главни 

-Вторично захранване Изолирано 24 V dc 

- Комуникация RS485 

(главно - подчинено устройство) Информация / 

самонаблюдение 

- ARC /ОС сигнал 4 зони за ARC и 

главно - подчинено устройство 1 зона OC линия 

 

Входове за сензор за дъга 

-Директни входове според Кода за заявка 

 

VAM I/O модули 
 

ПРЕКЪСВАЩИ контакти 

- Номинално 

напрежение 

 250 Vac/dc 

- Непорекъснат ток  5A 

- Задействане и пренасяне за 0.5 s 30 A 

- Задействане и 

пренасяне за 3 s 

 15A 

-t>  7 ms 

Цифрови входове 

- Номинално 

напрежение 

 24Vdc 

- Номинален ток  5 mA 

Цифрови изходи 

- Номинално 

напрежение 

 24Vdc 

- Номинален ток  20 mA ( max) 

 

VAM10L/10LD/12L/12LD 

 VAM10L/LD  VAM12L/LD 

Брой на прекъсващите 

контакти  

1 3 

Брой цифрови входове 1  

Брой цифрови изходи 1  

Брой на канали на електрогъговите 

сензори 

10 бр 

Консумирана мощност във 

вторичната верига 

+24 V dc via 

 

 

Консумирана мощност, In (в 

готовност) 

45 mA 

Консумирана мощност за активиран 

канал 1 и задействане на сензора 

 

20 mA 

Обща консумирана мощност 45 mA + 

( n x 1 sens Act)* 

 

VAM3L, VAM3LX 

Брой на прекъсващите контакти  1 

Брой цифрови входове  1 

Брой цифрови изходи 1 

Брой на фиброоптични вериги 3 бр 

Модулен кабел за захранване и 

клеми 

+24 V dc via 

Консумирана мощност, In (в 

готовност) 

45 mA 

Консумирана мощност за активиран 

канал 1 и задействане на сензора 

20 mA 

Обща консумирана мощност 45 mA + 

(n xl sens Act)* 

 

VAM 4C / VAM 4CD 

Брой на прекъсващите контакти                   1 

Брой цифрови входове                   1 

Брой цифрови изходи                  1 

Измервателни вериги 

- Номинален ток In  1 A/5A 

- Номинална честота fn  45...65 Hz 

- Консумирана мощност  <0.3 VA 

-Термична устойчивост  60 x In for 1 s 

Работни настройки 

- Степен на фазовия ток IL> 0.5...6.0 x In 

- Ток към земя lo>  0.05...5.0xln 

- Точност  ±5% 

- Степен на ресет  0.95 

VAMP 4R реле за 

множествено прекъсване 
- Две групи 

- Захранване  24Vdc 

- Контролен сигнал  18..265 Vac/dc 

Изключващи контакти  4 бр. NO, 4 бр. NC 

- Номинално 

напрежение 

 250V ac/dc 

- Непорекъснат ток  5A 

- Задействане и пренасяне за 0.5s 30A 

- Задействане и 

пренасяне за 3s 

 15A 

- Материал на контактите  AaNi 

*) n= брой на активните сензори 

 

 

 

Тестове и околна среда 
 

EMC тестове за емисии: EN 55011, IEC 60255-25 

EMC тестове за 

издръжливост: 

EC 60255-11. EN 61000-4-11 

 EC 60255-22-1 

EN 61000-4-2, IEC 60255-22-2 

EN 61000-4-3, IEC 60255-22-3 

EN 61000-4-4, IEC 60255-22-4 

 

tN 6IUUU-4-5, ItC 6Uz5j-/z-o EN 61000-4-6, IEC 60255-22-6 

EN 61000-4-8 

EN 61000-4-9 

IEC 61000-4-17 

 

Тестове за околната 

среда: 

EC 60068-2-1 Ad 

IEC 60068-2-2 Bd 

IEC 60068-2-1 Ab 

IEC 60068-2-2 В b 

IEC 60068-2-30 Db 

IEC 61068-2-78 Cab 

 

Механични тестове: EC 60255-21-1 

 EC 60255-21-2 

 

Работна температура -10...+60°C 

 

Относителна влажност <95%, 

не се допуска влажност. 

 

Степен на защита 

(EC 60529) IP54 

 

Тего 4,0 kg 



 

 

Ние запазваме движението на 

електричеството 

 

 

 

 

 

 

 
Със своите централни  във Финландия, Vamp Ltd 

специализира в защитни релета, електродъгова 

защита и модули за измерване и наблюдение за 

захранващи системи. 

 
Защитните релета на Vamp средно напрежение и 

защитите за вторични преносни системи се използват 

в множество приложения, от въздушни захранващо 

линии и подстанции до електроцентрали и 

промишлени захранващи системи. Тяхната уникална 

електродъгова защитна функция увеличава 

безопасността и за хората и за собствеността и прави 

Vamp водеща марка в електродъговите защити в цял 

свят. Всички Vamp продукти отговарят на последните 

международни стандарти и разпоредби. 

 
Нашия успех се основава на конкурентните 

стандартни продукти, постоянно развивани от нашите 

проектанти, имащи опита от три поколения релета, 

нашето дългосрочно партньорство, гъвкавост и 24 

часова грижа за клиентите. 

 
Нашата организация е проверена и е установено че 

съответства на  изискванията на ISO 9001 за система 

на управление  

 
 

 

 
Vamp Ltd Visiting address: Tel: +358 20 753 3200 

P.O.Box 810 Vaasa Airport Park Fax: +358 20 753 3205 

FI-65101 VAASA Yrittajankatu 15 Email: vamp@vamp.fi 

Finland Vaasa, Finland http:// www.vamp.fi 

 
Запазваме си правото за промяна на продукта без предварително 

предизвестие. Авторско право © Vamp Ltd. Всички търговски 

марки са собственост на съответните държатели. 
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