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Yüksek Gerilim Test
Cihazları
Kablo Arızası Yer Tespiti
BDV Yağ Testi
Akım Kaynakları
Transformatör Ölçüm
Cihazları
Kablo test araçları

ÜRÜN KATALOĞU 2016
ı
Kablo Arızası Yer Tespiti
BDV yağ testi

İçindekiler

Energoexport ile ilgili bilgiler
2000 yılında kurulan DTETM (Dnipro Energo
Technologies Ltd) şirketi, kabloların ve güç şebekelerin
bakımı, sorun giderme ve işletmeye sokulması için
elektrik testleri ve ölçümleri yapan test ve ölçme
cihazları tasarlayıp üretmektedir.
Misyonumuz
Enerji alanında, en etkili ve modern yöntemlerde,
temassız yaralanmaların araştırılmasında, elektrik
şebekeleri ve test cihazları konusunda uzmanlar temin
etmek.
Ekibimiz
Mükemmel teknik becerilere ve önemli deneyime sahip
olan çok uzman profesyonellerden oluşan bir ekip
kurduk. Bu uzmanlar işlerini seven, en zor sorunlara bile
cevap vermeye hazır olan ve karmaşık sorunları çözen
profesyonellerdir.
Müşterilerimiz
Energoexport Şirketi her müşteriye, bayiye, temsilciye ve ortağa özel olarak yaklaşmaktadır. Yakın işbirliği
ve işlere sorumlu yaklaşımı sayesinde bütün müşterilerimizle profesyonel ilişkiler kuruyoruz. Energoexport
şirketi Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Asya ve Afrika’daki müşteriler için çeşitli teçhizat üretiminde büyük
deneyim elde etmiştir.
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İçindekiler:
AID-70/50 (D) Yalıtım Test Cihazları
UPU-serisi Yalıtım Arıza Test Cihazları
SNCH-serisi Çok Düşük Frekans Test Cihazları
SVS-serisi Plastik Eldiven Ve Çizme Test Cihazları
SWG-serisi Gerilim Darbe Üreteçleri
SVPA Yanmalı, Gerilim Darbeli Dalga Üreteci
GZCH-2500 Ses Frekans Üreteci
POISK-2006M Kablo Arıza Tespit Alıcısı
P-806 Kablo Arıza Tespit Alıcısı
ISKRA-3M Zaman-Alan Reflektometresi
UIM-90 Yağ Delinme Test Cihazları
Tangens-3M3 Tan Delta Yağ Test Cihazı
UPA-serisi Akım Kaynakları
UPZ-serisi Koruyucu Röle Test ve Ölçme Cihazları
K-540-3 Transformatör Ölçüm Cihazı
MMO-40 Devre Direnci Ölçüm Cihazı
IPI-10 Tan Delta ve Kapasitesi Ölçüm Cihazın

Test Teçhizatları

Yalıtım
Test cihazı

Açıklaması
AID-70/50 ve AID-70/50D model yüksek gerilimli test
cihazları (hipot) doğrultulmuş gerilimi maksimum 70 kV
DC olan yüksek gerilim kablolarının, AC gerilimi
maksimum 50 kV ve DC gerilimi 70 kV olan sıvı olmayan
dielektriklerin (şalt cihazları, durdurucular, izolatörler,
deşarj cihazları, kapatıcılar, baralar vs.) yalıtım testi için
tasarlanmıştır.

Kontrol ünitesi
AID-70/50D

Teknik özellikleri
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Parametre

AID-70/50D

Çıkış gerilimi
Maksimum çıkış gerilimi, kV
Maksimum çıkış akımı, mA
Çıkış geriliminin ölçme aralığı, kV
Çıkış akımının ölçme aralığı, mA
Aşırı akım korumasını tetikleyen akım, mA,
maksimum
Yüksek gerilim ünitesinin aşırı akımdan koruma
limiti, A
Dijital gösterge
Besleme gerilimi
Akım ve gerilim ölçme hatası, %
Kontrol ünitesinin ağırlığı, kg
Yüksek gerilim ünitesinin ağırlığı, kg
Kontrol ünitesinin ebatları, mm
Yüksek gerilim ünitesinin ebatları, mm

DCsürekli
70
14
0,5-70
0-14
15

ACsürekli ACkısa
50
50
30
45
0,5-50
0-45
46

AID-70/50
DCsürekli ACsürekli ACkısa
70
50
50
14
30
45
3 -70
3-50
0-14
0-45
15
46

10

10

Var
220 V +/- 22V, 50 (60) Hz
3 (tam değerden)
11
44
315 x 220 x 365
360 x 286 x 670

Yok
220 V +/- 22V, 50 (60) Hz
3 (tam ölçekten)
11
44
315 x 220 x 365
360 x 286 x 670

ACkısa – görev döngüsü %17 U ve devir süresi 5 dakika olan kesintili çalışma modunda olan AC.

TEST CİHAZLARI

Dnepro Energo Technologii Ltd
(DET)
Ukrayna, Dnepropetrovsk,
Klenovaya str., 2,-3
www.detec.com.ua

Test Teçhizatları

Üniversal Yalıtım
Arıza Test Cihazları

UPU serisi

Açıklaması
UPU-6, UPU-10 ve UPU-20 model üniversal yalıtım
arıza test cihazları, AC ve DC gerilimi 0-6 kV (UPU-6),
0-10 kV (UPU-10) ve 0-20 kV (UPU-20) arasında olan
elektrikli teçhizatların yalıtım özelliklerini test etmek
amacıyla tasarlanmıştır. Yüksek çıkış akımından dolayı,
UPU-6, UPU-10 ve UPU-20 modelleri aynı zamanda AC
gerilimi olan büyük elektrikli makinelerin yalıtım
örgüsünü test etmek için de kullanılabilir.
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Teknik özellikleri
Değeri

Parametre
UPU-6
Besleme gerilimi, tek fazlı, AC, V
Frekansı, Hz
En yüksek güç tüketimi, kVA, maksimum
En yüksek çıkış gerilimi (RMS), kV
Maksimum çalışma akımı (RMS ), mA
Test gerilimi, kV
Çıkış gerilim ayarlarının muhtemel limitleri
Test geriliminin azaltılan ölçme hatası
Test akımının azaltılan ölçme hatası
Maksimum gerilimde sürekli çalışma, saat
Ağırlığı, kg, maksimum
Ebatları, mm, maksimum

TEST CİHAZLARI

UPU-10
220 ± 22
50 ± 1

0,65
1
6
10
70 (100)
100
0-6
0-10
1, 3, 6
1, 3, 10
3
3
3
3
8
8
25
15 CU, 25 HV ünitesi
480 x 200 x 350 320 x 200 x 355315 x 290 x 410

Dnepro Energo Technologii Ltd
(DET)
Ukrayna, Dnepropetrovsk,
Klenovaya str., 2,-3
www.detec.com.ua

Test Teçhizatları

VLF test
Sistemi
test cihazı

SNCH serisi

Açıklaması
VLF kablo testi, tam olarak çalışan orta gerilim
kablolarının doğrulama testini yapmak ve arızalı olanları
tespit etmek için gelişmiş teknolojidir.
Test edilmekte olan cihaz, kıvılcımsız önceden ayarlanan
bir test süresi için bir VLF (çok düşük gerilimli) AC
gerilimine dayanmalıdır.
0,1, 0,05 ve 0.02 Hz değerlerinde olan kabloları test
etmek için yüksek performanslı ve enerji tasarruflu olan
taşınabilir VLF test sistemleri kullanılır. Kablo ve
mafsalların dielektrik dayanıklılığı yalıtım veya tamirattan
sonra yönetmeliklere uygun olarak kontrol edilmelidir.
VLF test sistemlerimiz yüksek kapasiteye sahiptir ve
yekparedir. Her biri kosinüs – dikdörtgen kare dalganın
farklı gerilim seviyelerinde olan (40 ve 60 kVrms) toplam iki
tane taşınabilir sistem mevcuttur.
Test sisteminde, kolayca ayrılabilen, kolay taşıma ve kullanma olanağı sağlayan birden fazla ünite vardır. Örneğin
trafo izolatörleri test edildiği zaman, sadece bir tane yüksek gerilimli ünite kullanılabilir. İçinde üç tane sabit zaman
aralığı (1, 5, 30 dakika) ve gerçek zamanlı bir saat fonksiyonu olan kronometre vardır. Kronometre durduğunda, test
sistemi test etme modunu otomatik olarak kapatır. VLF test sistemlerinde dijital göstergeyle çıkış akımının iki tane
ölçme aralığı vardır—1 mA ve 20 mA.
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Parametre
Çıkış gerilimi, VLF modu (C-R kare dalga), kV , maksimum
VLF üretecinin sabit frekansları, Hz
VLF modunda kapasitans, μF, maksimum
AC sürekli modunda maksimum çıkış gerilimi, kV
DC modunda maksimum çıkış gerilimi, kV
Bütün modlarda çıkış akımı, mA
Akım ve gerilim ölçme hatası, %
Gerilim ölçme çözünürlüğü, V
Sürekli çalışma, dakika
Akım tüketimi, A
Ağırlığı, kg, maksimum
Güç kaynağı

TEST CİHAZLARI

SNCH-40
40
0,1 0,05 0,02
0,3 0,6
1,5
50
+40/-40
14
3
100
120
5
125
220+/-22V, 50 Hz

Dnepro Energo Technologii Ltd
(DET)
Ukrayna, Dnepropetrovsk,
Klenovaya str., 2,-3
www.detec.com.ua

SNCH-60
60
0,1 0,05 0,02
0,3 0,6
1,5
70
+60/-60
15
3
100
120
6
140
220+/-22V, 50 Hz

Test Teçhizatları

Plastik Eldiven
ve Çizmeler için
Test Cihazı
test cihazı

SVS serisi

Açıklaması
ELDİVEN/ÇİZME TEST TEÇHİZATI
Şirketimizin SVS serisindeki eldiven ve kol test
üniteleri maksimum uygunluk, verimlilik ve
performans elde etmek için tasarlanmıştır.
 Her ünite farklı sınıflardaki eldivenleri test etmek
için donatılmıştır (Tabloya bakın).
 4 veya 12 tane test pozisyonu olan modeller
mevcuttur
 Ünitelerimiz, eldiven ve kolların yanı sıra
baretleri, çizmeleri, hortumu, kapişonları,
örtüleri ve kazakları uygun test donanımlarıyla
test edebilir.
 Test etmek amacıyla su kullanmak için
taşınabilir pompa sistemleri mevcuttur.
 Stand kablolar, izolatörler vs. gibi ürünlerin
yalıtım testi için yüksek gerilimli bir AC test
sistemi olarak kullanılabilir.
 Kaçak akım ölçümü ve arıza gerilimi
 Test sistemi, elektrikli kablolarla bağlanan bir
veya iki tane kontrol ünitesinden (CU), yüksek
gerilim
ünitesinden
(HVU-50)
ve
test
banyosundan oluşur.
 Dijital veya analog ölçerleri olan kontrol ünitesi
 Paslanmaz çelik test banyosu
Test banyosu, sapları yalıtılmış olan koruyucu teçhizat veya aletleri test etmek için iletken ortamlar yaratmak
amacıyla tasarlanmıştır.

Energoexport
şirketinin VLF test sistemleri
Test banyosu paslanmaz çelikten yapılmış bir kaptan ve yapısal olarak elektrikli izolatörler yardımıyla bağlanan
yüksek
kapasiteye
sahiptir
ve yekparedir.
kare çelik
borudan yapılan
bir raftan
oluşur.
Her biri kosinüs – dikdörtgen kare dalganın
farklı
gerilim seviyelerinde
olan
60 veya bir tane çizme yerleştirmek için bir raftan ve dört tane
Test banyosu
bulunan donanım
dört(40
taneve
eldiven
test
bir ölçme sistem
çubuğundan oluşur.
kV
toplam– sondaları
iki tane olan
taşınabilir
rms)elektrodu
mevcuttur.
Test esnasında, test banyosu test edilen nesnelerin (sapları yalıtılmış koruyucu teçhizat veya aletler) içine
batırıldığı koruyucu sıvıyla doldurulmuştur. Test edilen nesneye test elektrotları – sondalar yerleştirilir. Bunların
yardımıyla test edilen nesnenin kaçak akımı ölçülür ve kontrol edilir.

Teknik özellikleri
Parametre
SVS-15
SVS-50D
SVS-100D
Çıkış test AC gerilim değerleri, kV
0,1; 3; 15
0,1; 3; 15; 50
0,1; 3; 15; 100
Her
biri kosinüs – dikdörtgen kare dalganın farklı gerilim
seviyelerinde olan1(40 ve 60 kV rms) toplam
Yüksek gerilim kaynaklarının sayısı
1
2
ikiKaçak
tane akım
taşınabilir
sistem mA
mevcuttur.
ölçme aralığı,
0,3-7,6; 0,3-10
0,3-7,6; 0,3-10
0,3-7,6; 0,3-10
Toplam ağırlığı (kontrol ünitesi, test banyosu, HV
51
71
113.5
ünitesi)
Güç kaynağı
220V; 50/60 Hz
220 V; 50/60 Hz
220 V; 50/60 Hz
Güç tüketimi, kVA
0,9
0,9
0,9
Doğruluk, %
3
3
3
Test edilecek eldiven sınıfı
00; 0; 1
00; 0; 1; 2
00; 0; 1; 2

TEST CİHAZLARI

Dnepro Energo Technologii Ltd
(DET)
Ukrayna, Dnepropetrovsk,
Klenovaya str., 2,-3
www.detec.com.ua
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Kablo Arızası Yer
Tespiti

Gerilim Darbe
(Surge) Üreteci

SWG serisi

Açıklaması
SWG serisi Gerilim Darbeli Dalga üreteçleri:
 ISKRA-3 yüksek gerilimli reflektometre kullanarak bir kablo
arızasının uzaklığını belirlemek
 Akustik yöntemle P-806 alıcısı veya POISK-2006M alıcılarını
kullanarak Kablo Arızası Yer Tespiti ni belirlemek için tasarlanmıştır.
İstatistiklere göre, üç fazlı yeraltı güç kablosunda "tek fazlı arıza"
(kablo kılıfındaki kablo çekirdeklerinden birinin arızalanması) gibi en
yaygın görülen arızalar meydana gelir. Bu modelin arızalanması
"akma" (aralıklı) (yalıtımın kablonun çalışma geriliminden daha düşük
olan belli bir gerilime getirilmesi) ve "yalıtım sızıntısı" olabilir (yalıtım
direnci onlarca kilohma – yüzlerce ohma düşür).
Birbirine ve kablo kılıfına bağlı iki tane çekirdeğin oldukça sık arıza
durumları söz konusudur (hatlar arasında kısa devre).
Tek fazlı arızalarda arızanın yerini bulup tespit etmek için akustik
yöntem tavsiye edilmektedir.
Hatlar arasındaki kısa devrede, ön yalıtımı yanmış olan "devre" için
P-806 veya POISK-2006M alıcısı olan GZCH-2500 cihazı kullanan
indüksiyon yöntemi tavsiye edilebilir.
Bazı durumlarda, bir yanma sinyali kullanarak kablo yolunu belirlemek için P-806 veya POISK-2006M alıcısı
kullanabilirsiniz.

Standart modellerin teknik özellikleri
Parametre
Depolama kapasitesi, μF
Çıkış gerilimi, kV maksimum
Deşarj puls enerjisi, Joule

SWG-6
10
20
2000

SWG-20/8
8
20
1440

SWG-3250
250
5
3250

Çalışma modları
Ebatları
Ağırlığı

Otomatik/Manuel
820 x 630 x 500
145

Otomatik/Manuel
370 x 500 x 570
150

Otomatik/Manuel
630 x 1150 x 1065
120

Her çeşit gerilim darbeli dalga üreteci bir müşterinin teknik talebine göre imal edilebilir.

KABLO ARIZASI YER TESPİTİ

Dnepro Energo Technologii Ltd
(DET)
Ukrayna, Dnepropetrovsk,
Klenovaya str., 2,-3
www.detec.com.ua
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Kablo Arızası Yer
Tespiti

Kablo Testi ve
Gerilim Darbe Üreteci

Açıklaması
SVPA yüksek gerilimli taşınabilir sistem:
 Kabloların ve diğer cihaz ve aletlerin yalıtımını DC ve AC akımıyla
test etmek,
 Kabloların arızalı yalıtımını yakmak,
 Kablo hattının yerini belirlemek,
 İndüksiyon ve akustik yöntemleri kullanarak kablo hattındaki
arızanın yerini topografik olarak araştırmak,
 Kablo hattındaki arızaların yerini 0,4-10 kV gerilimiyle yüksek ve
alçak gerilimde yanmasız puls yöntemini kullanarak belirlemek için
tasarlanmıştır.
SVPA güç kaynağı, tek fazlı sanayi şebekesinden (230 ± 20 V, 50 60
Hz. Tüketim akımı maksimum 30 A.
Aynı zamanda elektrik jeneratöründen gelen muhtemel güç kaynağı.
Deşarj pulslu tekrarlama frekansıyla manuel ve otomatik mod.

Teknik özellikleri
Parametre
Yanma modülü

Değeri

Rölanti modda maksimum çıkış gerilimi, kV
Rölanti modda minimum çıkış gerilimi, kV,
Yanma aşamalarının sayısı Kısa devre durumlarında maksimum yanma ünitesi akımı, A, minimum
Rölanti modda maksimum yanma sonrası gerilim, V
Kısa devre durumlarında maksimum sonrası ünitesi akım, A, minimum
Yanma ünitesinin güç tüketimi, kVA, maksimum
Yük gücü, kVA, minimum
Yanma ünitesinin çalışma modu – sürekli

22
1
5
11
500
22
16,8
11
0,02

Gerilim Darbeli Dalga üreteç modülü
Depolama kapasitesi, μF
Maksimum çıkış gerilimi, kV
Maksimum deşarj puls enerjisi, Joule

7,0
18
1400

Teçhizatın ağırlığı, kg, maksimum
Toplam ebatları

170
1150 x 610 x 1000

KABLO ARIZASI YER TESPİTİ

Dnepro Energo Technologii Ltd
(DET)
Ukrayna, Dnepropetrovsk,
Klenovaya str., 2,-3
www.detec.com.ua
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Kablo Arızası Yer
Tespiti

Ses Frekans
Üreteci

Açıklaması
GZCH-2500 ses frekans üreteci yeraltı tesisatlarının ve güç
kablolarının derinliğini belirleyerek, kablo çekirdeklerinin
kısa devrelerinin yerini belirleyerek ve indüksiyon yöntemini
kullanarak yeraltı tesisatlarının ve güç kablolarının yerini
belirlemek için tasarlanır.
Ana özellikleri (P-806 veya POISK-2006M alıcı):
 Kabloların ve metal gaz ve su borularının rotasını takip
etme
 Kabloların
ve
metal
boruların
derinliğinin
değerlendirilmesi
 Kablo seçme
 Bükme yöntemine göre kablo arızalarının yerlerinin doğru
olarak belirlenmesi
Tavsiye edilen alıcılar:

P-806 alıcı
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POISK-2006M alıcı

Teknik özellikleri

Parametre
Uyumlu modunda çıkış gücü, W, minimum
Rölanti modunda çıkış gerilimi, V, maksimum
Salınım frekansları, Hz
Modulasyon frekansları, Hz
Yük eşleştirme aşamalarının sayısı
Yük direnç aralığı, Ohm
Güç kaynağı
Ebatları, mm
Ağırlığı, kg

KABLO ARIZASI YER TESPİTİ

Value
2500
300
1024/2048
1,5/3
12
0,5-150
220 ± 22 V, 50/60 Hz
320 x 360 x 200
15

Dnepro Energo Technologii Ltd
(DET)
Ukrayna, Dnepropetrovsk,
Klenovaya str., 2,-3
www.detec.com.ua

Kablo Arızası Yer
Tespiti

Kablo Arıza Yer
Tespit Alıcısı

Açıklaması
POISK-2006M alıcısı,
0,4-35 kV gerilimi olan güç
kablolarındaki her türlü hasarın yerini akustik ve indüksiyon
yöntemlerini kullanarak belirlemek için tasarlanmıştır.
Alıcı,
• Güç kablolarındaki arızaların yerini kılıfının üzerindeki
çekirdeğin (FP tipi SB) kıvılcım çıkarması esnasında
akustik yöntemi kullanarak belirlemek,
• Yanmış güç kablolarındaki arızaların yerini tek fazlı
yekpare kısa devreler (FP tipi SSC) esnasında akustik
yöntemi kullanarak belirlemek,
• Açık kablo hatlarının akustik yöntemini kullanarak bir
kablo demetinden doğru kablo seçmek,
•
•
•
•

İndüksiyon yöntemini kullanarak kablo hattının güzergahını belirlemek ve arızanın yerini önceden belirlemek,
Yanmış kablonun derinliğini tespit etmek,
XLPE kablo kılıfı veya boru hattının izolasyonundaki kaçağı potansiyel yöntemi kullanarak belirlemek,
Yüksek gerilimli kablo çekirdeğinin izolasyonundaki toprak hata giden kaçağın yerini potansiyel yöntemi
kullanarak tespit etmek için kullanılabilir.

POISK-2006M alıcısı, GZCH-2500 ses frekans üreteci veya SWG Gerilim Darbeli Dalga Üreteciyle birlikte
aşağıda belirtilen parametrelerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır:
• SSC tipi arızaların yerini belirlemek için depolama kapasitesi 00-400 mikrofarad,
• Şarj gerilimi 5-10 kV,
• Puls frekansı 0,2-1 Hz.
Söz konusu SWG model, SSC tipi arızaların yerini belirlemek için kullanılır.
SB hasarını belirlemek için, - depolama kapasitesi 1,5 μF değerine düşürülebilir.
İlave olarak, teste tabi tutulan kablo hattını takip etmek (yanmış kablonun güzergahını belirlemek) veya faz-faz
kısa devresi gibi kablolardaki arızaların yerini belirlemek için GZCH-2500 ses frekans üreteci gereklidir.

KABLO ARIZASI YER TESPİTİ

Dnepro Energo Technologii Ltd
(DET)
Ukrayna, Dnepropetrovsk,
Klenovaya str., 2,-3
www.detec.com.ua
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Kablo Arızası Yer
Tespiti

Kablo Arıza Yer
Tespit Alıcısı

Açıklaması
P-806 alıcı, hızlı tepkide ve gürültüye bağışıklıkta farklılıklar
gösteren modern bir araştırma mikroişlemcisidir. Tasarımı her
türlü güç kablosundaki hasarların çoğunu hızlı ve kesin şekilde
tespit etme olanağı sağlar.
Ana özellikleri:
GZCH-2500 akustik üreteçle
Kabloların ve metal gaz ve su borularının güzergahını indüksiyon
yöntemini kullanarak takip etme
Bir gruptan kablo seçme
Kablo arızalarının yerini bükme yöntemine göre doğru olarak
belirleme
SWG serişi gerilim darbeli dalga üreteçleriyle
Yüksek gerilimli güç kablolarının yerini akustik yöntemi
kullanarak belirleme

Standart sensörler:
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Alıcıda üç tane kanal vardır. Bunlar:
— 1050 ve 2070 Hz frekansları ve yaklaşık 10 Hz bant genişliği olan manyetik alan sinyallerini almak için
tasarlanan indüksiyon sensör kanalı,
— Yüksek depolama kapasitesi olan yüksek gerilimli kapasitörün hasarlı kablonun deşarjından kaynaklanan
küçük yer şoklarını almak için tasarlanan akustik sensör kanalı (Gerilim T-Darbeli Dalga Üreteci),
— Gerilim darbeli dalga üretecinin bir kablosundaki deşarj esnasında kablonun manyetik alan sinyallerini dahili
indüksiyon sensörüyle almak için tasarlanan senkronizasyon kanalı.

KABLO ARIZASI YER TESPİTİ
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Kablo Arızası Yer
Tespiti

Zaman-Alan(Timedomain)
Reflektometresi

Açıklaması
Iskra-3M yüksek gerilimli osilografik reflektometre Kablo
Arızası Yer Tespiti ni önceden doğru olarak belirlemek için
tasarlanmıştır. Bu olmadan arızanın yerini öğrenilmez veya
yalnızca sınırlı ölçüde öğrenilir.
İyi bir yer belirleme işlemi arızanın yerinin kablo uzunluğunun
birkaç yüzdesi içinde belirleyebilir. Arızanın sınırlarını
belirlemek ve yerini tespit etmek için birkaç dakika gereklidir.
Bu da çalışma süresinden tasarruf sağlar, kablonun
armatürlerinin stres düzeyini düşük tutar.
Bu cihaz:
 Simetrik ve asimetrik kablolar için yer belirleme
(reflektometrik) yöntemini uygulayarak bir kablo arızasının
veya kesildiği noktanın yerinin önceden belirlenmesini ve
mesafesinin bulunmasını,
 Kablolarını uzunluğunun (makara ve bobinlerdeki kablolar
dahil olmak üzere) veya kesildiği noktaya veya kısa devre
yaptığı noktaya kadar olan mesafenin ölçülmesini sağlar
 Belleğe kaydedilmesini, ölçme sonuçlarının saklanmasını
ve işleme sokulmasını,
 Gerilim Darbeli Dalga Üreteciyle birlikte ve kablo test kabının bir parçası olarak, bütün izolasyonu önceden
yakma işlemi uygulamadan her türlü hasara göre maksimum 12 km uzunluğundaki kablolardaki arızaya olan
mesafenin ölçülmesini sağlar.
Cihaz 4 tane ölçme grubunun (her birinde en fazla 15 tane reflektogram) in gömme kalıcı belleğe
kaydedilmesini ve bunların daha sonra analiz etmek ve kaydetmek için (bir seçenek olarak) bir bilgisayara
kaydedilmesini sağlar.

Teknik özellikleri
Parametre
Hasarın olduğu yere kadar ölçülen maksimum mesafe, km
Hasarın olduğu yere kadar ölçülen minimum mesafe, m
Ölçme çözünürlüğü, metre
30 Ohm yükte yüksek gerilimli izleme pulslarının parametreleri:

Aralık, kV

Hızlanma süresi, μs, maksimum

Puls süresi, μs, maksimum
30 Ohm yükte alçak gerilimli izleme pulslarının parametreleri:

Aralık, kV

Hızlanma süresi, μs, maksimum

Puls süresi, μs, maksimum
Puls gerilim sensörünün maksimum çalışma gerilimi, kV

Değeri
12,3
3
0,2
3 – 25
0,15
2
5
0,02
0,03-10
60

Yüksek gerilimde hasar yerine kadar olan mesafenin ölçme hatası ölçme moduna ve hasarlı olan
yerin arıza gerilimine bağlıdır. Yüksek gerilimdeki mesafe “değişken arıza”, rölanti ve kısa devre
modlarında ölçüldüğünde, hata yaklaşık olarak 1 km mesafede +15 – +25 metre arasında değişir
ve 1 km’nin üzerindeki bir mesafede +20 – +40 metre arasında değişir.

KABLO ARIZASI YER TESPİTİ
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Ukrayna, Dnepropetrovsk,
Klenovaya str., 2,-3
www.detec.com.ua
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Yağ Test Teçhizatı

Yağ Delinme
Test Cihazı

Açıklaması
UIM-90 (218) ve UIM-90 (220) taşınabilir yağ test
takımları transformatör yağı ve diğer sıvı
dielektriklerin üzerinde arıza gerilim testleri yapar.
Ana özellikleri:







Tamamen otomatik test düzeni
Bluetooth UIM-90 (220) ile bilgisayara bağlanma
Dahili stirring
Sonuçları saklama, UIM-90 (220)
Küçük ve hafif
Önceden programlanabilen manuel mod

Teknik özellikleri
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Değeri

Parametre
UIM-90 (218)

UIM-90 (220)
90 kV
2 kV/s
Tam ölçeğin +/- %’ü
400 ml
0.5 kVA
221 mm
210V-235V
50 (60) Hz

Arıza geriliminin maksimum ölçme değeri (rms)
Test geriliminin artış hızı
Arıza geriliminin ölçme değeri
Test kabının hacmi
Güç tüketimi, maksimum
Elektrotlar arasındaki boşluk
Besleme gerilimi
Frekans
Çalışma sıcaklığı +10...+45°C
Depolama sıcaklığı
Çoklu şoklarda çoktan korunma
Azami şok ivmesi (m x saniye2)
Ebatları, mm, maksimum
Ağırlığı, kg, maksimum

YAĞ TEST CİHAZLARI

+10...+45°C
-25...+55°C
30 m x saniye2
555 x 345 x 355
30
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Yağ test Teçhizatı

Transformatör
Yağı Tan Delta
Ölçme Cihazı

Açıklaması
Tangens-3M-3 dielektrik kaybı ölçme cihazı,
transformatör yağı ve diğer bazı sıvı
dielektriklerin dielektrik kaybı tanjantını (tan
delta) ölçmek için tasarlanmıştır.
Normal koşullarda, Tangens-3M-3 cihazı,
dielektrik kaybının tanjantı (tgδ) ve sıvı
dielektrik numunelerinin (Сх) temel ölçme
hatasıyla
aşağıda
belirtilen
aralıklarda
ölçülmesini sağlar:
 Dielektrik kaybının tanjantının ölçme aralığı – 1·10-4 – 0,99,
 Dielektrik kaybının tanjantı (1) ölçüldüğünde izin verilen mutlak temel hata limiti – +(2·10-4 +
0.05 tgδ) %,
 Bir test limitinde kapasite ölçme aralığı – 1,5 – 2 kV, pF – 100 pF,
 50 Hz frekansta kapasite ölçüldüğünde izin verilen ana hata limiti – 1 pF+0.01 Сх,
Ana özellikleri:
 54 Hz frekansta kapasite ölçüldüğünde izin verilen ana hata limiti – 1 pF+0,03 Сх,
Ölçülen sıvı
sıcaklığının
önceden ayarlanan sıcaklıktan sapmasının limiti, °С, – +1,
 Tamamen
otomatik
test düzeni
 Bluetooth
UIM-90 (220)
ile bilgisayara
bağlanmaizin verilen mutlak temel hata limiti –
ielektrik kaybının
tanjantı
(1) ölçüldüğünde
+(2,5·104 + 0.07
 Dahili
stirring
tgδ),
 Sonuçları
saklama,
UIM-90 (220)
Gerilim ölçme
aralığında
50 Hz frekansta RMS gerilim değeri ölçüldüğünde izin verilen göreceli
 hata
Küçük
ve hafif
limiti
– 1 – 2 kV + %3,
 Önceden programlanabilen manuel mod
 Gerilim ölçme aralığında 54 Hz frekansta RMS gerilim değeri ölçüldüğünde izin verilen göreceli
hata limiti – 1 – 2 kV + %3,
 Ölçülen sıvı dielektrik sıcaklığının izin verilen mutlak ölçme hatası – +1 °С,
 90°C sıcaklığa kadar ısınma süresi, dakika – 80± 20,
 Hücre hacmi, cm3, – 60 ± 2,
 Tek fazlı AC besleme gerilimi, V, – 220± 22,
 Güç tüketimi, W, maksimum – 0,6.
1

– 50 Hz test gerilim frekansındaki kapasite ölçümünün tam aralığı,

2

– 54 Hz test gerilim frekansındaki kapasite ölçümünün tam aralığı.

YAĞ TEST CİHAZLARI
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Akım Kaynakları

Akım Kaynağı

UPA serisi

Açıklaması
UPA serisi test cihazları, zaman
gecikmesini test etmek için tavsiye edilen
test işlemine göre kalıplı devre kesicilerin
zaman gecikmesi özelliklerini test edebilir.
Anlık bir hata elemanını test etmek için
gereken kısa sürelerde daha yüksek
akımlar mevcuttur.
Ana özellikleri:
 Devre kesicileri test eder
 Hafif, taşınabilir ana enjeksiyon test
cihazları Bluetooth UIM-90 (220) ile
bilgisayara bağlanma
 Darbeye dayanıklı kasa
 Yüksek doğruluk

15

Teknik özellikleri

Parametre
Maksimum çıkış akımı (220 V besleme gerilimi)
Maksimum çıkış akımı (380 V besleme gerilimi)
Çıkış akımı ölçme aralığı ("A" modu)
Çıkış akımı ölçme aralığı ("kA" modu)
Test akımının süresi ölçme aralığı
Akım ölçme doğruluğu
Süre ölçme doğruluğu
Maksimum çıkış akımında maksimum test
süresi
Güç tüketimi, maksimum
Besleme gerilimi
Frekans
Kontrol ünitesinin net ağırlığı
Akım kaynağının net ağırlığı

UPA-1

UPA-3

1 kA
10A-100A
0,1 kA-1 kA

3 kA
10 A-1000 A
1 kA-3 kA

10 sn

Değeri
UPA-1 OM

6 kA
-

6,4 kA
9,99 kA
10A-999A
1 kA-6 kA 1 kA-9,99 kA
50 ms - 990 ms, 1 sn - 7200 sn
Değerin %1,5’,i
Değerin %3’ü
30 sn

5kVA
33kVA
220V±22V 220V±22Vor380V±38V
50 Hz ± 1 Hz
3 kg
50 kg
13 kg
-

Kontrol ünitesinin ebatları
Akım kaynağının ebatları
Baralar, S=10 MM2, / = 2 m, ambalaj içinde

340x210x140 mm
250x220x115
4 adet
-

Baralar, S=110 MM2, / = 1 m, ambalaj içinde
Baralar S=110 MM2, / = 2 m, ambalajda

2 adet
-

TEST CİHAZLARI

UPA-6M

4 adet
-
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9.0 kA
14 kA

13 kA
20 kA
10 A-1000 A
14A-14 kA 20 A-20 kA

10 sn

27 kg
27 kg 59 kg

8 adet
- -

UPA-20M

55 kVA

535x358x200 mm
-

UPA-14M

450x250x475 1097x650x870
-8 adet
6 adet

Test teçhizatı

Koruyucu Röle
Test Cihazı

Açıklaması
UPZ-450/200 koruyucu röle test cihazı:
 Basit koruyucu röleleri elektrik santrallerinde,
trafolarda, sanayi tesislerinde veya laboratuvarda
monte edildiği yerde ayarlamak ve test etmek,
 Elektro-otomatik
elemanları
(elektromanyetik
röleler, kontaktörler, motor starterleri vs.) ayarlamak
ve test etmek,
 Devre kesicileri ayarlamak ve test etmek için
tasarlanmıştır.
UPZ-450/200 test cihazı en kullanma rahatlığı
sağlayan tek bir mahfazaya yerleştirilmiştir. İçinde test
nesnelerini bağlamak için bağlantı telleri ve kablolar
bulunmaktadır.
Tek fazlı arızalarda arızanın yerini bulup tespit etmek
için akustik yöntem tavsiye edilmektedir.
Hatlar arasındaki kısa devrede, ön yalıtımı yanmış olan
"devre" için P-806 veya POISK-2006M alıcısı olan GZCH2500 cihazı kullanan indüksiyon yöntemi tavsiye edilebilir.

Teknik özellikleri
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Parametre
AC çıkış geriliminin 3 aralığı

UPZ-45U/200
0—50 V
0—250 V
0—450 V
0—50 V
0—250 V
0—450 V
%1,5
10 mV

DC çıkış geriliminin 3 aralığı, V

Çıkış geriliminin ölçme doğruluğu, %
Çıkış geriliminin ölçme çözünürlüğü, mV
AC çıkış akımının aralıkları
Çıkış geriliminin ölçme doğruluğu, %
Çıkış akımının ölçme çözünürlüğü, mA

0—20 A
0—200 A
%1,5
10 mA

Güç kaynağı
Güç tüketimi, W, maksimum
Ağırlığı

220 V+/-%10 (50 Hz)
3000
30 kg (kablosuz)

TEST CİHAZLARI
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Test Teçhizatı

Koruyucu Röle
Test Cihazı

Açıklaması
UPZ-450/2000 koruyucu röle test cihazı:
 Basit koruyucu röleleri elektrik santrallerinde,
trafolarda, sanayi tesislerinde veya laboratuvarda
monte edildiği yerde ayarlamak ve test etmek,
 Elektro-otomatik elemanları (elektromanyetik röleler,
kontaktörler, motor starterleri vs.) ayarlamak ve test
etmek,
 Devre kesicileri ayarlamak ve test etmek için
tasarlanmıştır.

Tek
fazlıözellikleri
arızalarda arızanın yerini bulup tespit etmek
Teknik
için akustik yöntem tavsiye edilmektedir.
Hatlar arasındaki kısa devrede, ön yalıtımı yanmış olan "devre"
Parametre
UPZ-450/2000
için
P-806 veya POISK-2006M alıcısı olan GZCH-2500 cihazı
Çıkış terminali,
~ 450/5—Ayarlanabilir
AC gerilimi ve ± 450/5 - Ayarlanabilir DC gerilimi
kullanan
indüksiyonUI:
yöntemi
tavsiye edilebilir.

Çıkış geriliminin ayar aralıkları, V
Nominal çıkış akımı, A
Maksimum çıkış akımı, A
Nominal çıkış gücü, kW
Maksimum çıkış gücü, kW
Tek fazlı gerilim regülatörü kullanıldığı zaman çıkış geriliminin ayar adımı
(laboratuvar otomatik transformatörü)
Koruma: FU1—sigorta bağlantısı, A
Çıkış Terminali, U2: Ayarlanabilir Alternatif Akım ve Gerilim
Çıkış geriliminin ayar aralıkları, V
Çıkış akımının ayar aralıkları, A/td>
Tek fazlı gerilim regülatörü kullanıldığı zaman nominal çıkış akımı
(laboratuvar otomatik transformatörü), A
Tek fazlı gerilim regülatörü kullanıldığı zaman maksimum çıkış akımı
(laboratuvar otomatik transformatörü), A
Koruma: Devre kesici cihazı, C25, akım ölçerin Im ayarı
Çıkış Terminali, U2: Ayarlanabilir Alternatif Akım ve Gerilim
Çıkış geriliminin ayar aralıkları, V
Çıkış akımının ayar aralıkları, A/td>
Gömme tristör regülatörü kullanıldığı zaman maksimum çıkış akımı, A
Koruma: Devre kesici cihazı, C25, akım ölçerin Im ayarı

TEST CİHAZLARI

0,2...50
5
8
1,5
2,5
0,1

2,0...250
5
8

0,25 0,45

10
0,05....10
220V +/-10% (50 Hz)
0....20 0....200
20
200
22

220

22

220

0,03....3,3
0....2000
3000
2200

4,0...450
3
5
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Test Teçhizatı

Koruyucu Röle
Test Cihazı

Açıklaması
UPZ-450/3000 koruyucu röle test cihazı:
 Basit koruyucu röleleri elektrik santrallerinde,
trafolarda, sanayi tesislerinde veya laboratuvarda
monte edildiği yerde ayarlamak ve test etmek,
 Elektro-otomatik
elemanları
(elektromanyetik
röleler, kontaktörler, motor starterleri vs.) ayarlamak
ve test etmek,
 Devre kesicileri ayarlamak ve test etmek için
tasarlanmıştır.
UPZ-450/3000 test cihazı en kullanma rahatlığı
sağlayan tek bir mahfazaya yerleştirilmiştir. İçinde test
nesnelerini bağlamak için bağlantı telleri ve kablolar
bulunmaktadır.
Tek
fazlı özellikleri
arızalarda arızanın yerini bulup tespit etmek
Teknik
için akustik yöntem tavsiye edilmektedir.
Parametre
Hatlar
arasındaki
kısa3devrede,
AC çıkış
geriliminin
aralığı ön yalıtımı yanmış olan

"devre" için P-806 veya POISK-2006M alıcısı olan GZCH2500 cihazı kullanan indüksiyon yöntemi tavsiye edilebilir.

DC çıkış geriliminin 3 aralığı, V

Devre kesicileri test etmek için çıkış akımının isteğe göre eklenen puls-faz
aralığı
Çıkış geriliminin ölçme doğruluğu, %
Çıkış geriliminin ölçme çözünürlüğü, mV
0 aralığında zaman aralığı ölçme cihazı
Zaman aralığı ölçme doğruluğu
Zaman aralığı ölçme çözünürlüğü
Güç kaynağı
Güç tüketimi, W, maksimum
Ağırlığı

TEST CİHAZLARI
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UPZ-45U/3000
0—50 V
0—250 V
0—450 V
0—50 V
0—250 V
0—450 V
0—3000 A
%1,5
10 mV
9999,9 saniye
0,2 ms
0,1 ms
220 V+/-%10 (50 Hz)
3000
30 kg (kablosuz)
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Ölçme Teçhizatı

Transformatör
Test Cihazı

Açıklaması
Ölçme cihazının amacı ve kullanma alanı bütün
devrelerin
ve
bağlantı
gruplarının
transformatörlerinin
elektromanyetik
testlerini
gerçekleştirmektir.
Test edilen transformatörün tek fazlı ve üç fazlı
uyarımı esnasında temel fonksiyonların listesi:





Düşük gerilimin mevcut ve rölanti kayıp ölçümü,
Kısa devre direncinin ölçümü,
Dönüşüm oranının ölçümü,
Üç fazlı transformatör sarımlarının bağlantı
grupları ve tek fazlı transformatörlerin polaritesinin
belirlenmesi,
 DC bakır direncinin ölçümü.

Ölçüm esnasında
asimetri,
sünizoidal
olmama durumu ve uyarım gerilim frekansı kontrol edilir.
İstatistiklere
göre, üç
fazlı yeraltı
güç kablosunda
Ölçmefazlı
cihazının
fonksiyonu
transformatörlerinin
"tek
arıza"
(kablogüçkılıfındaki
kablo laboratuvar ve belirtilen koşullarda ORGRES
servisleri tarafından
bakımı,
onarımı,gibi
kurulumu
ve testidir.
çekirdeklerinden
birinin
arızalanması)
en yaygın
görülen arızalar meydana gelir. Bu modelin
Teknik özellikleri
arızalanması
"akma" (aralıklı) (yalıtımın kablonun
çalışma geriliminden daha düşük olan belli bir
1, A, – 0,01-5.
Ölçülen getirilmesi)
AC aralığı (üç
gerilime
vekanal)
"yalıtım
sızıntısı" olabilir
Ölçülen
AC
gerilim
aralığı
(iki
tane
kanallı ohma
ölçme cihazı)2, A, – 5-400.
(yalıtım direnci onlarca kilohma
– üç
yüzlerce
Ölçülen aktif güç aralığı (üç kanal)1,2, W, – 1-2000.
düşür).
Ölçülen DC bakır direnci, Ohm, – 0,00005-1999.
Ölçülen ve
frekans
– 45-55.
Birbirine
kabloaralığı,
kılıfınaHz,
bağlı
iki tane çekirdeğin
Akım ölçme
limitleri,
A, – 15.söz konusudur (hatlar
oldukça
sık arıza
durumları
Gerilim ölçme
limitleri, V, – 100-400.
arasında
kısa devre).
Direnç ölçme limitleri, Ohm, – 0.00002-1999.
Tek
fazlı arızalarda
arızanın
yerini
bulup tespit
etmek
için hatası, maksimum, %, – 0,2.
Limitlerin
her birinde
temel
azaltılmış
gerilim
ölçme
akustik
tavsiye
edilmektedir.
Temelyöntem
azaltılmış
güç
ölçme hatası, maksimum, %, – 0,5.
Basic azaltılmış akım ölçme hatası, maksimum, %, – 0,5.
Hatlar arasındaki kısa devrede, ön yalıtımı yanmış olan
Mutlak frekans ölçme hatası, maksimum, Hz, – 0,25.
"devre" için P-806 veya POISK-2006M alıcısı olan GZCHTemel
azaltılmış
bakır direnci
%, – 0,5.
2500
cihazı
kullanan DC
indüksiyon
yöntemiölçme
tavsiyehatası,
edilebilir.
Gerilim ölçme kanallarının giriş direnci, minimum, kOhm, – 400.
Mevcut dayanıklılık ölçme kanallarının yük gerilim düşmesi, maksimum, mV, – 75.
Cihazın ortalama hizmet ömrü, minimum, yıl – 8.
Ortalama arıza süresi, minimum, saat, – 10000.
Ortam hava sıcaklığının çalışma sıcaklıklarında normal değerlerden sınırlayıcı değerlere
değişmesinden kaynaklanan izin verilen yardımcı ölçme hatası izin verilen temel hata limitini aşmaz.
Notlar:
1 – Dış akım ölçme transformatörü kullanmadan,
2 – Dış gerilim ölçme transformatörü kullanmadan.

ÖLÇME CİHAZLARI
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İstatistiklere göre, üç fazlı yeraltı güç kablosunda "tek fazlı arıza" (kablo kılıfındaki kablo
çekirdeklerinden birinin arızalanması) gibi en yaygın görülen arızalar meydana gelir. Bu modelin
arızalanması "akma" (aralıklı) (yalıtımın kablonun çalışma geriliminden daha düşük olan belli bir
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Ölçme Teçhizatı

Transformatör
Test Cihazı

Açıklaması
Ölçme cihazının amacı ve kullanma alanı bütün
devrelerin
ve
bağlantı
gruplarının
transformatörlerinin
elektromanyetik
testlerini
gerçekleştirmektir.
Test edilen transformatörün tek fazlı ve üç fazlı
uyarımı esnasında temel fonksiyonların listesi:





Düşük gerilimin mevcut ve rölanti kayıp ölçümü,
Kısa devre direncinin ölçümü,
Dönüşüm oranının ölçümü,
Üç fazlı transformatör sarımlarının bağlantı
grupları ve tek fazlı transformatörlerin polaritesinin
belirlenmesi,
 DC bakır direncinin ölçümü.

İstatistiklere göre, üç fazlı yeraltı güç kablosunda
"tek Açıklaması
fazlı arıza" (kablo kılıfındaki kablo
çekirdeklerinden birinin arızalanması) gibi en yaygın
görülen arızalar meydana gelir. Bu modelin
1. Geniş aralık
arızalanması "akma" (aralıklı) (yalıtımın kablonun
 Direnç ölçüldüğü zaman akım aralığı, 100 mA
çalışma geriliminden daha düşük olan belli bir
 Ölçülen direncin maksimum değeri, 20 kOhm
gerilime getirilmesi) ve "yalıtım sızıntısı" olabilir
 Ölçülen
direncin kilohma
minimum–değeri
*, 5 kOhm
(yalıtım
direnci onlarca
yüzlerce
ohma
 Mutlak temel hata limitleri: ±%0,2Rx ± 0,2 mOhm
düşür).
Ölçülen direncin minimum değeri mutlak hata ± 0.2 mOhm ile
sınırlıdır.
*
Birbirine
ve kablo
kılıfına bağlı iki tane çekirdeğin
2. Değer
5 Ohm,
0.5 A söz konusudur (hatlar
oldukça
sık arıza
durumları

Direnç
ölçüldüğü
zaman akım aralığı, 500 mA
arasında kısa devre).
 Ölçülen direncin maksimum değeri, 5 mOhm
Tek fazlı
arızalardadirencin
arızanınminimum
yerini bulup
tespit etmek
 Ölçülen
değeri,
5·10-3için
Ohm
akustik yöntem
Mutlaktavsiye
temeledilmektedir.
hata limitleri: ±(3·10-3Rx + 20·10-6) Ohm
3. Değer 5 Ohm, 5 A
Hatlar arasındaki kısa devrede, ön yalıtımı yanmış olan
 için
Direnç
zaman akım
aralığı,
50 A
"devre"
P-806ölçüldüğü
veya POISK-2006M
alıcısı
olan GZCH Ölçülen
direncin
maksimum
0.5 Ohm
2500 cihazı
kullanan
indüksiyon
yöntemi değeri,
tavsiye edilebilir.
 Ölçülen direncin minimum değeri *, 1·10-3 Ohm
 Mutlak temel hata limitleri: ±(3·10-3Rx + 20·10-6) Ohm
4. Değer 50 mOhm, 50 A
 Direnç ölçüldüğü zaman akım aralığı, 500 A
 Ölçülen direncin maksimum değeri, 50·10-3 Ohm
 Ölçülen direncin minimum değeri *, 100·10-6 Ohm
 Mutlak temel hata limitleri: ±(3·10-3Rx + 20·10-6) Ohm
MMO-40 ünitesinin ebatları: 280x240x125 mm, Ağırlığı: 3 kg
MMO-40 aksesuarlarının ebatları: 280x240x125 mm, Ağırlığı: 2
kg

ÖLÇME CİHAZLARI

Dnepro Energo Technologii Ltd
(DET)
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Birbirine ve kablo kılıfına bağlı iki tane çekirdeğin oldukça sık arıza
durumları söz konusudur (hatlar arasında kısa devre).
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İzolasyon Tan Delta
ve Kapasite Ölçer

Açıklaması
IPI-10 ünitesi, çeşitli güç tesislerinin bakımı,
onarımı, kurulumu ve testi hem kurulduğu
yerde hem de laboratuvarlarda yapıldığı
zaman dielektrik kaybının tanjantını (tgδ) ve
yüksek gerilim izolasyonunun kapasitesini (C)
ölçmek ve çeşitli izolasyon malzemelerinin
dielektrik kaybının tanjantını ve kapasitesini
ölçmek için tasarlanmıştır.
IPI-10 ünitesi, çift bantlı bir izolasyon
parametre ölçme cihazıdır. IPI-10 ünitesi,
dielektrik kaybının tanjantını ve kapasitesinin
ölçülmesini sağlar.

Teknik özellikleri
Parametre
Birinci bant "GİRİŞ-1" İkinci bant "GİRİŞ-2"
Tan delta ölçme aralığı 1)
5·10-4 – 0,3
1·10-3 – 0,3
Aşağıda belirtilen bir test gerilim frekansında kapasite
ölçümünün tam aralığı için tan delta ölçüldüğü zaman
izin verilen mutlak temel hata limiti:
50 Hz
+ (5·10-4 + 0,05tgδ)
+ (110-3 + 0,1 tgδ)
-3
54 Hz
+ (110 + 0,13 tgδ)
Standartlaştırılmamış
Aşağıda belirtilen bir test geriliminde kapasite ölçme
aralığı:
10 kV
25 pF – 30.000 pF
30.000 pF – 1,5 106 pF
5 kV
50 pF – 60.000 pF
60.000 pF – 3 106 pF
Aşağıda belirtilen frekansta kapasite ölçüldüğü zaman
izin verilen temel hata limiti:
50 Hz
+ (0,5 pF+0,03 Cx);
+ (2 pF+0,05 Cx'
54 Hz
+ (0.5 pF+0,04 Cx);
Standartlaştırılmamış
Çalışma geriliminin aralığı
1 – 10 kV
1 – 10 kV
Aşağıda belirtilen frekansta RMS gerilim değeri
ölçüldüğü zaman izin verilen nispi hata limiti:
50 Hz
+%3
+%3
54 Hz
+%3
+%3
Ölçme nesnesindeki akım dayanıklılığı, A2)
0 – 0,150
maksimum 5
1) – Ölçme cihazı, 54 Hz frekansta ölçülen dielektrik kaybının tanjantını 50 Hz frekansa göre yeniden hesaplar.
2) – Yalnızca bilgi içindir.

ÖLÇME CİHAZLARI
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Kablo Test Araçları

Kablo test araçları

CAEL-5 modeli:
CAEL-5 seyyar kablo test aracı, aşağıda belirtilen
işlemlerin yanı sıra bütün modellerin kablo arıza
noktalarının yerini belirlemek için tasarlanan bir araca
monte edilmiştir:
 Kabloların ve diğer cihaz ve aletlerin yalıtımını DC ve
AC (50 Hz/60 Hz) yüksek gerilimiyle test etmek,
 Kabloların arızalı yalıtımını yakmak,
 Yanmış kablo yolunun yerini belirlemek,
 İndüksiyon ve akustik yöntemleri kullanarak kablo
hattındaki arızanın yerini topografik olarak araştırmak,
 Yüksek gerilim kablolarının 0,4-10 kV gerilimle hasar
gören yerlerine mesafeyi yüksek, orta ve alçak
gerilimlerde yanmasız puls yöntemini kullanarak
belirlemek,
 Tek fazlı kısa devre modelinin kablosunun hasar
gördüğü yeri belirlemek.
CAEL-5 modelinin güç kaynağı, 220 V, 50/60 Hz değerinde olan tek fazlı endüstriyel tek fazlı
şebekeden gerçekleştirilir. Kapasitesi minimum 2,2 kVA olan bağımsız bir elektrik jeneratörden
edilebilir.
CAEL-5
modeliout
aynıfrom
zamanda
 güç
The temini
powerkabul
supply
of CAEL-5
is carried
the U 3 kV şarj değerinde TEST ETME,
DIŞ
BAĞLANTILAR,
SWG-20
kV,220
SWG-5
kV modlarınde
industrial
single-phase
network
V, 50/60
Hz. The çalıştırılabilir. CAEL-5 modelinin bütün
özelliklerinden
için, jeneratörün
power supply yararlanmak
from an independent
electrickapasitesi
generatorminimum 10 kVA olmalıdır.
IPI-10
bantlı2,2birkVA
izolasyon
parametre
ölçme cihazıdır. IPI-10 ünitesi, dielektrik
with a ünitesi,
capacityçift
of min
is acceptable.
At the
ETL-35
Modeli:
kaybının
tanjantını
ve kapasitesinin
ölçülmesini
same time,
CAEL-5
can be operated
in the sağlar.
modes
ETL-35K karmaşık seyyar elektrik laboratuvarı motorlu bir araca monte edilmiştir ve
TESTING, EXTERNAL CONNECTIONS, SWG-20 kV,
SWG-5 kV at charging U 3 kV. To get all the capabilities
CAEL-5,
the generator
capacity
be min 10
 of
Yüksek
gerilimli
izolatörlerin,
elektrikshould
kablosunun
kVA.
ETL-35
description
Thedaha
complex
mobile
ve
diğer
cihaz type
ve aletlerin
yalıtımını
yüksek
electric
laboratory
ETL-35K is60assembled
a motor
doğrultulmuş
(maksimum
kV) ve in AC
vehicle van and
designed
for:testtesting
(maksimum
100 is
kV)
gerilimiyle
etmek,the insulation
of high-voltage insulators, electric cable and other
and appliances
higher rectified (up to 60 kV)
 devices
Alçak gerilim
ölçümleriniby
yapmak,
and AC (up to 100 kV) voltage; measuring tan delta
capacity
of insulation
the voltage up to 10 kV;
 and
Kabloların
arızalı
yalıtımınıatyakmak,
low-voltage measurements;
burning and afterburning the faulty insulation of cables; prelocation to
 Yüksek gerilim kablolarının hasar gören yerlerini
damage places of high-voltage cables at low voltage
yüksek gerilimde yanmasız puls yöntemini
and by using the pulse non-burning method at high
kullanarak önceden belirlemek,
voltage;
location buried cables line routes with
voltage 6-10 kV; topographic surveying of cable line
 6-10
kV places
gerilimlebyyanan
hatlarının
damage
using kablo
the induction
andyerini
acoustic
belirlemek
methods.
IPI-10
İndüksiyon
ve çeşitli
akustikgüç
yöntemleri
kullanarak
ünitesi,
tesislerinin
bakımı,kablo
onarımı,
hattındakive arızanın
yerini
topografik
kurulumu
testi hem
kurulduğu
yerdeolarak
hem de
araştırmak.
laboratuvarlarda
yapıldığı zaman dielektrik kaybının
tanjantını
(tgδ) ve yüksek gerilim izolasyonunun
ETL-35K
modelinin
güç
kaynağı,
220
V, 50/60
Hz değerinde olan tek fazlı endüstriyel tek fazlı
kapasitesini
Tek
fazlı kısa
devreölçmek
modelinin
kablosunun
hasar
(C)
ve
çeşitli
izolasyon
şebekeden
gördüğü
yerigerçekleştirilir.
belirlemek
için tasarlanmıştır.
malzemelerinin
dielektrik
kaybının tanjantını ve
ETL-35K modelinin
uygun
kapasitede olan bağımsız bir elektrik jeneratöründen güç temini kabul
kapasitesini
ölçmek için
tasarlanmıştır.
edilebilir. Laboratuvar, verilimi 1000 Voltun üzerinde olan elektrik devrelerinde iş yapmaya yetkili
olan ünitesi,
iki tane operatör
çalıştırılmaktadır.
IPI-10
çift bantlıtarafında
bir izolasyon
parametre ölçme
cihazıdır. IPI-10 ünitesi, dielektrik kaybının tanjantını ve
kapasitesinin ölçülmesini sağlar.
perators authorized to execute works in electric circuits with voltage over 1000 V.
 The power supply of CAEL-5 is carried out from Dnepro Energo Technologii
the industrial single-phase network 220 V, 50/60 (DET)
Dnepropetrovsk,
Hz. The TEST
power ARAÇLARI
supply from an independent Ukrayna,
KABLO
Klenovaya
str., 2,-3
dielektrik
kaybının
tanjantını
ve kapasitesinin
ölçülmesini
sağlar.
electric
generator
with
a capacity
of min 2,2 kVA
is www.detec.com.ua
acceptable. At the same time, CAEL-5 can be
operated in the modes TESTING, EXTERNAL
CONNECTIONS, SWG-20 kV, SWG-5 kV at
charging U 3 kV. To get all the capabilities of
CAEL-5, the generator capacity should be min 10
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