
Výbava kabelového měřícího vozu KAEL-1

▪ Metody předběžné lokalizace:    

– TDR metoda odrazů impulzů                                                  

– ICE impulzní proudová metoda –
ARM metoda 

– DECAY metoda

▪ Režim rázování pro akustické dohledání poruchy

– Rozsah napětí: 0 - 20 kV - Automatický režim 

rázování a manuální                           

- Rázovací sekvence až 10 pulzů / min
– Rázovací energie 2400 J
▪ Propalování s nastavitelným proudem do 20A
▪ DC test  0-45 kV s funkcí rampy, automatického

vypnutí v případě přeskoku a měření svodového 
proudu

▪ VLF test až na 22 kV kabelech, v délce do 10 km
▪ Lokátor kabelů

   Výbava pro kabelový vůz KAEL-1 je určena pro montáž na 

malé vozy, jako je např. Volkswagen transport, renault traf-

ic, peugeout expert a další. Jednofázový systém umožňuje 

vyhledání poruch na kabelových systémech s napětím do 

10kV.

 Sada namontovaných zařízení umožňuje měřit na starých

papírových kabelech a moderních kabelech s plastovou 

izolací a izolací XPLE.

TECHNICAL DATA
VN ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ DC a VLF 0,1Hz AV-45-01T
Parametry v režimu VLF:
• Výstupní napětí - ± 0-45 kV.
• Forma výstupního signálu - kosinus-pravoúhlý
• Maximální kapacita zkušebního objektu (při 0,1 Hz) - 1,5 
μF.
• Minimální kapacita zkušebního objektu - 0,01 μF.
• Frekvence: 0,1 Hz; 0,05Hz
Parametry v režimu DC:
• maximální pracovní napětí - 45 kV;
• maximální provozní proud - 45 mA.

RÁZOVÝ GENERÁTOR „GAUV-20-12“
Kapacita - 12 µF;
Maximální výstupní napětí - 20 kV;
Maximální rázovací energie - 2400 J.
Pracovní režimy:

• ruční
• automatický režim (rychlost rázování - 10-15 

PPM).  

PROPALOVACÍ ZDROJ “BPR-25/8”
Maximální výstupní napětí na prázdno - 20 kV;
Minimální výstupní napětí na prázdno - 1,2 kV;
Počet propalovacích fází - 6;
Maximální zkratový propalovací napětí při zkratu - 9 A;
Maximální dopalovací napětí naprázno - 600 V;
Maximální dopalovací proud při zkratu - 19 A;

VYSOKO NAPĚŤOVÝ REFLEKTOMETR „ISKRA-4“
Metody vyhledávání – ARC (odraz od oblouku), TDR, ICE, Decay;
Rozsah měření vzdálenosti k poruše, - od 3 do 15300m;
Rozlišení  - 0,2 m;
Maximální provozní napětí  - 60 kV.
Chyba měření vzdálenosti k poruše ve vysokém napětí závisí na 
režimu měření a na poruchovém napětí poškozeného místa.
Typ displeje - digitální a oscilografický LCD.



HEDAČKA KABELŮ A POTRUBÍ PATHFINDER PLS®
Více jak 1000  programovatelných frekvencí
8 vyhledávacích režimů
vysílací výkon až 10W 
Technologie PathLinkTM: dálkově ovládá váš vysílač 
přijímač na více než 400 metrů 
PathTraq ™  aplikace GPS & Data Logger
Nepřetržité měření hloubky a proudu: aktualizace v 
reálném čase
, indikace impedance smyčky, nastavitelný vysílací výkon.

PŮDNÍ MIKROFON „POISK-2016“
Metody lokalizace poruch - pulzní elektroakustická 
metoda, potenciálová a indukční metoda.
Indikace - oscilografická (na obrazovce grafického 
displeje s tekutými krystaly) a akustická (zvukem ve 
sluchátkách).
Maximální hloubka kabelu v místě poruchy: elek-
troakustickou metodou - 5 m.
Filtr - digitální.
Životnost baterie (normální provoz) - přibl. 20 hodin.
Hmotnost - 500 g 

VÝBAVA MĚŘÍCÍHO KABELOVÉHO VOZU  „KAEL-1“

Napájení - jednofázová síť AC s frekvencí 50 ± 2Hz a napětím 230 
± 20V; 
Proud, max. - 40 A;
Délka síťového propojovacího kabelu na cívce - 30 m, (7,5 mm2)
Délka ochranného zemnicího vodiče na cívce - 30 m,  (10 mm2)
Délka vysokonapěťového koaxiálního kabelu - 30 m;
Hmotnost zařízení, max. - 300 kg;
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