
AC/DC VN zdroj, BWI-60/50-M5

Maximální DC napětí v kontinuálním režimu - 60kV.

Maximální  provozní proud  - 60 mA.

Maximalní AC napětí , efektivní hodnota - 50kV.

Maximální  provozní proud  
při střídavém napětí 50 kV,  - 100mA.

Měřící kabelové vozy

-

Modul pro kabelové vozy KAEL-3

Účel produktu

Modul pro kabelové vozy KAEL-3 je určen pro následující:

• Napěťové zkoušky pro VN kabely s izolací papír-olej s

provozním napětím až 22 kV;

• Napěťové zkoušky pro VN kabely s izolací XLPE s 

provozním napětím až 22 kV;

• Lokalizace kabelových poruch na VN kabelech až do       

35  kV  s použitím přístrojů a zařízení pro předběžné a 

přesné dohledání poruchy

Modul pro kabelové vozy KAEL-3 namontovat na jakékoliv 
motorového vozidla nebo přívěsu s velikostí zavazadlového 
prostoru 1700x3000x1500 mm.

Dále lze použít mododul pro kabelové vozy KAEL-3  jako 
stacionární testovací zařízení.

Design modulu pro kabelové vozy KAEL-3 umožňuje

rychlou instalaci a demontáž  z vozidla.

MODUL PRO KABELOVÉ VOZY KAEL-3 DISPONUJE 

NÁSLEDUJÍCÍMI FUNKCEMI

• Napětové zkoušky VLF nizkou frekvencí 0,1 - 0,01 Hz.

• Napětové zkoušky  stejnosměrným napětím s kontrolou 
unikajícího proudu.

• Měření izolačního odporu kabelů.

• Propalování poruch na VN kabelech

• Měření vzdálenosti k poruše TDR pulzní metodou  a 
metodu odrazu od oblouku.

PROPALOVACÍ JEDNOTKA BPR-20/10

Maximální výstupní napětí v režimu na prázdno, - 21kV.

Minimální výstupní napětí v režimu na prázdno, - 1.2kV.

Počet propalovacích fázíc - 5.

Maximální propalovací zkratový proud  - 9A.

Maximální dopalovací napětí v na prázdno, - 500V.

Maximální dopalovací zkratový proud, - 19A.

Zatížení energie v kompenzované režimu, - 3.5kVA.

Provozní režim  - kontinuální.

HLAVNÍ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

VLF VN zdroj, AV-45-01 

Výstupní napětí, - ± 5-45kV.

Maximální kapacita testovaneho objektu, - 3μF.

Minimální kapacita testovacího objektu, - 0.01μF.

Tvar výstupního signálu - Obdélník

RÁZOVÝ GENERÁTOR, GAUV-16/0.5

Kapacita, - 6 - 12μF.

Maximální výstupní napětí, - 20kV.

Maxímální rázová energie, - 2400J @ 20kV.

Pracovní režim:

• manuální režim;

• automatický režim s rázovací frekvencí of 0.2 - 0.4 Hz.

• Lokalizace poruch  akustickou metodou

• Lokalizace poruch induktivní metodou.

• Lokalizace poruch potenciálovou metodou.

• Lokalizace trasy kabelu a ostatních metalických    
inženýrských  sítí 
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Měřící kabelové vozy

VYSÍLAČ GDCz-2500

Pracovní frekvence - 1024Hz, a obě (1024 Hz/2048 Hz).

Modulační frekvence, - 1.5/3 Hz.

Ukazatele - AC proud.

Počet stupňů zatížení  - 12.

Impedanční rozsah - 0.5 - 150 Ohm.

Výstupní výkon - 2500W.

UNIVERZÁLNÍ PŘIJÍMAČ POISK-2016

Metody lokalizace poruch- elektroakustická, impulsní 
a indukční metod.

Indikace, - Osciloskopická (na obrazovce grafického displeje 
z tekutých krystalů) a akustická (zvukem ve 
sluchátkách)

Maximální hloubka při trasování  - 10m.

Příjem frekvence pro vyhledávací cívky - 150 - 11000Hz.
Chyba při měření uložení kabelu (v hloubce 1 m), - ±0.05m.
Maximální hloubka při použití akustické metody- 5m.

Přesnost lokalizace poruch(  v hloubce 1m) pomocí elektro-
akustické metody - ±0.25m.

Maximální hloubka lokalizace poruchy při použití induk-
tivní metody (loop mode) - 3m.

Přesnost induktivní metody (hloubka kabelu 1m) by
(režim smyčky) - ±1m.

Filtr - digitální

Životnost baterie (normální provoz) - cca 20 h.
Hmotnost - 500 g

ODRAZOVÁ METODA TDR , ISKRA-04

· Rozsah do 16km.

· Min. měřitelná vzdálenost - 3m.

· Nastavitelná šířka pulsu 50ns do 3μs.

· Měřící metody: TDR, ICE, Decay, ARC

· TFT monochromatický displej z tekutých krystalů.

· Dva kurzory pro měření vzdáleností.

· Zobrazení průběhu v reálném čase.

· Možnost ukládání průběhů.

· USB rozhraní pro komunikaci s PC ukládání a tisk / CD-
ROM  s Softwarem pro stahování a prohlíření naměřených 
průběhů.

OBECNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY KAEL-3

Napájení - jedna-fáze AC síť s frekvencí

50±2 Hz a napětím 230±20 V.

Odběr proudu, max., - 63A.

ARC Filtr. 

Kontrola uzemnění.

Výstupní napětí a proud chyba měření  - max. 3%.

Délka síťového kabelu

na bubnu - 30 m,  - 7.5 mm2.

Délka ochranného uzemňovacího vodiče

na bubnu - 30 m,  - 10 mm2.

Délka VN koaxiálního kabelu 

3 bubny - 30 m každý, - 3,5 mm2.

Délka VN vodiče pro testování střídavým napětím - 30 m.

Délka vodiču pro měření na transformátorech - 30m

Hmotnost zařízení, max., - 500kg.

Modul je určen pro vozidla typu: Renault Master,

Opel Movano, Ford Transit, Mercedes Sprinter a další, s minimální 

velikostí L2H2.

VN přepínač

VN konektory

VN kabely
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