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The PD-LT™ umožňuje online detekci částečných výbojů na kabelových příslušenstvích, jako 

jsou kabelové koncovky, bleskojistky, izolátory, průchodky atd. Okamžité odečty částečných 

výbojů jsou přenášeny do bezdrátového modulu s displejem pro snadnou analýzu.

VÝHODY

Snadné a bezpečné použití pomocí izolační 
tyče
Kompaktní, lehký a napájený baterií pro max-
imální flexibilitu

Kapacitní senzor s vysokou citlivostí a bezdrá-
tovým měřením 

Intuitivní aplikace pro analýzu dat

ZOBRAZOVACÍ MODUL

Zobrazovací modul bezdrátově načítá 

měřená data z měřicího modulu přes Blue-

tooth. Aplikace umožňuje

grafické a sloupcové zobrazení, zobrazení

porovnání, automatické diferen-ciální 

výsledky, nastavení  a další. Jeho robustní 

a vodotěsný design je ideální pro 

nejnáročnější prostředí (IP-67) 

PD-LT™
Overhead Partial Discharge Detector

PD-LT™ Měřící modul PD-LT™ Zobracovací modul
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Napájení 9V alkalická baterie ( Typ PP3)

Výdrž 10 hodin nepřetržitého měření 

Automatické vypnutí 15 min

Dynamický rozsah 0-75 dB

Manipulace Kompatibilní s izolačními tyčemi

Hmotnost 0.2kg (0.4 lbs) 

Pracovní teploty -20ºC to 55ºC  (-8ºF to 131ºF)

IP IP67 

Voděodolný Až 2 m po dobu 60 minut

Odolný vůči prachu Odolný proti prachu

Test pádu Až 1,8 m (6 stop)

Vojenský standard MIL-SPEC 810G, Shock and Drop

Hmotnost 218g

Pracovní teploty -25°C (-13°F) to 55°C (131°F)

MĚŘÍCÍ MODUL TECHNICKÉ PARAMETRY
INSULATION FAULT DETECTION

Poruchy izolace jsou důležitým faktorem při 

degradaci a zkrácení životnosti komponentů 

vysokého napětí. To se promítá do 

zvýšených nákladů na provoz a sporné 

spolehlivosti, zatímco ekonomická výkonnost 

a spolehlivost jsou klíčovými kritérii při 

hodnocení dodavatele elektřiny. Je důležité, 

aby elektrická společnost měla široce 

rozšířený, rychlý a efektivní nástroj pro 

kontrolu kvality a stavu své elektrické sítě. 

Požadavky trhu na elektrické rozvodné sítě 

se nutně přenášejí na jejich subdodavatele, 

kteří          musí splňovat vyšší požadavky na 

kvalitu          své práce.

ZOBRAZOVACÍ MODUL TECHNICKÉ PARAMETRY

Porucha kabelové koncovky v důsledku částečných výbojů
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