
Systém pro vyhledávání kabelových poruch SVPA-10TR

▪ Metody předběžné lokalizace:   

– TDR metoda odrazů impulzů   

– ICE impulzní proudová metoda
– DECAY metoda 

▪ Režim rázování pro akustické dohledání poruchy    
–Automatický a manuální  režim rázování                   
– Rázovací sekvence až 10 pulzů / min                             
– Rázovací energie 3000 J 

▪ Propalování s nastavitelným proudem do 10A 
▪ DC test až do 10 kV

Systém pro lokalizaci poruch na kabelu SVPA-10TR
namontovaný na malém přívěsu, který umožňuje použít 

téměř jakékoli vozidlo k přepravě systému.

TECHNICKÉ PARAMETRY

RÁZOVÝ GENERÁTOR, GAUV-62/10
Kapacita, - 62μF.
Maximální výstupní napětí - 10kV.
Maximální rázovací energie, - 3125J @ 10kV.    
Pracovní režim:                                                                
• manuální režim;                                                               
• automatický režim s opakovací frekvencí výboje 
0,2 - 0,4 Hz.

PROPALOVACÍ JEDNOTKA BPR-20/10
Maximální výstupní napětí na prázdno, - 21kV.
Minimální výstupní napětí na prázdno, - 1.2kV.
Počet propalovacích fází - 5.
Maximální propalovací proud při zkratu - 9A.               
Maximální dopalovací napětí naprázno, - 500V.                                   
Maximální dopalovací proud při zkratu, - 19A.                                         
Výstupní výkon při zatížení, - 3.5kVA.
Provozní režim propalovací jednotky - nepřetržitý.

REFLEKTOMETR, ISKRA-4
Rozsah do 16km.
Min. měřená vzdálenost, - 3m.
Nastavitelná šířka pulsu od 50ns do 3μs.
Měřící metody: TDR, ICE, Decay, ARC
TFT monochromatický displej z tekutých krystalů.                                  
Dva kurzory pro měření vzdálenosti.                                                            
Real time trace display.
Možnost ukládání pruběhů do paměti.

Rozhraní USB pro ukládání do počítače a tisk / CD-ROM 

se softwarem pro uložení - zobrazení průběhů měření.

Kabelové vozy



VYSÍLAČ STICK
Běžné volby frekvence: 815 Hz, 8kHz, 33kHz a 82 kHz
Indikátory: Měření impedance , stav baterie
Impedanční přizpůsobení: Automatické od 5 ohmů do 25.000 
ohmů
Výstupní výkon: Nízká Střední Vysoký , 0,2 W 0,6 W 3.0W
Napájení: 8 “C” článků baterií
Životnost baterie: v závislosti na zatížení, frekvence, nastavení 
výkonu), kontinuálně, 8-15 hodin, přerušovaně 40-60 hodin
Provozní teplota: -4 ° F až 133 ° F (-20 ° C až 55 ° C)
Rozměry: 8,5 “x 5,8” x 2,5 “(21 cm x 15 cm x 6 cm)
Hmotnost: 2,2 lbs (1 kg)

PŘIJÍMAČ  STICK                                                                            
Běžné volby frekvence: 815 Hz, 8kHz, 33kHz a 82 kHz                         
Pasivní frekvence: 50Hz, 60Hz, CP, CATV                                 
Režim Anténa: Maximální a směr vlevo / vpravo                               
Displej Indikátory: LCD sloupcový graf, nízký stav baterie, síla 
signálu, a režim ukazatele umístění kabelu                                        
Audio Indikace: akustický signál                                                     
Napájení: 6 “AA” tužkové baterie                                                            
Životnost baterie: Kontinuálně: 30 hodin, přerušovaně: 60 
hodin                                                                                                     
Síla signálu: LCD sloupcový graf a digitální indikace 0-99                  
Nastavitelné zesílení signálu: manuální nastavení zesílení
Dynamický rozsah: 126 dB                                                                         
Měření hloubky: Tlačítko digitální hloubky & metoda 
triangulace.                                                                                           
Provozní teplota: -4ºF - + 133ºF (-20 ° C - + 55 ° C)                       
Rozměry: 33.3 “x 3.4” (77 cm x 24 cm)                                                   
Hmotnost: 3 lbs (1,3 kg)

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:                      
elektroakustickou metodou - 5 m;
indukční metodou (režim «loop») - 3 m.
Chyba při lokalizaci poruchy v hloubce kabelu - 1 m
elektroakustickou metodou - ± 0,25 m;
indukční metodou (režim «loop») - ± 1 m.
Filtr - digitální.
Životnost baterie (normální provoz) - přibl. 20 hodin.
Hmotnost - 500 g 

STAFF Lokátor pášťových poruch s určením směru k 
poruše 
Přijímač
Indikátory na displeji: Směrová šipka LCD, nízký stav 
baterie, aktuální síla a referenční indikátory                           
Akustická indikace                                                               
Napájení: bateriové                                                                         
Životnost baterie: Nepřetržitá: 40 hodin přerušovaná: 82 
hodin                                                                               
Vysílač                                                                                  
Provozní frekvence: 8Hz impuls                                                     
Indikátory: Zapnutí a varování před vybitím baterie 
Rozsah zatížení: 5 ohmů až 2 miliony ohmů                                
Výstupní výkon: 100 V - 1 200 V                                              
Napájení: 12 V, 8 „C“ článkových baterií                                      
Životnost baterie: Nepřetržitá: 40 hodin přerušovaná: 82 
hodin 

SYSTÉM
Napájení  220 - 230 V, 50/60 Hz                            
Okolní teplota -20 ° C až + 50 ° C                          
Délka kabelu: Napájecí kabel - 30m
VN měřící kabel - 30 m 
Zemnicí kabel - 30 m 
Rozměr přívěsu - 3200x1600x1300mm 
Hmotnost s přívěsem - 450 kg

CABLE TEST VANS


