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KEP Power Testing Ltd., Zjednoczone Królestwo, połączyły swe siły w Europie 
Środkowej i na Bliskim Wschodzie, aby dostarczać wysokiej jakości aparaturę testową 
przedsiębiorstwom energetycznym, firmom świadczącym usługi w zakresie prób 
i pomiarów, wykonawcom robót elektrycznych oraz z służbom eksploatacyjnym 
sektora przemysłowego na całym świecie. 

Efekt – technicznie zaawansowane, przenośne, zabudowane w samochodach 
rozwiązania oraz łatwe do stosowania produkty do wykonywania testów 
wysokonapięciowych, diagnostyki, oceny oraz badań eksploatacyjnych stacyjnej 
aparatury elektrycznej, kabli energetycznych oraz innych obiektów będących w 
eksploatacji średniego i wysokiego napięcia.

Oferowana przez nas aparatura została skonstruowana i wykonana zgodnie 
z Systemem, Zarządzania Jakością opartym na normie ISO 9001 oraz na 
certyfikowanym przez Intertek plc. według normy ISO/IEC 17025 zakładowym 
laboratorium kalibracyjnym które to zapewnia dokładność metrologiczną 
dostarczanych aparatów. 

Utrzymywanie stałych kontaktów z naszymi klientami na całym świecie 
w połączeniu z analizą rynku oraz szybką reakcją na zachodzące w nim zmiany 
umożliwia nam opracowanie najbardziej postępowych rozwiązań.

Wasz zespół KEP Power Testing Ltd.
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  TOKARKA PRACY

  CEWKI WN KRĘTE

  DRUK UV

  KEP Ltd. CENTRALA W CHARKOWIE, UKRAINA

  KONSTRUOWANIE APARATURY

ZAPLECZE PRODUKCYJNE
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  ZESPÓŁ INŻYNIERÓW

  400 kV PREC. DZIELNIK  FREZOWANIE NA MASZYNACH CNC

  PRACE FREZARSKIE

  CABLE TEST VAN ASSEMBLING  TOCZENIE I FREZOWANIE NA MASZYNACH CNC

  TOCZENIE I FREZOWANIE NA MASZYNACH CNC  PRODUKCJA TRANSFORMATORÓW

  GIĘCIE BLACH STALOWYCH

  APARATURA DO NAPEŁNIANIA GAZU

ZAPLECZE PRODUKCYJNE
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Zastosowanie
Samochód pomiarowy ETL-40V jest 

modułowym probierczym i lokalizacyjnym sprzętem 
przeznaczonym do testowania i pełnej lokalizacji 
uszkodzeń kabli niskiego jak i średniego napięcia. 
Kluczowe parametry zostały zaprojektowana w 
sposób uniwersalny, aby móc spełnić specyficzne i 
indywidualne wymagania klientów.

   Samochód pomiarowy ETL-40V pozwala na:

• Próby napięciowe kabli DC napięciem do 40 kV i 

prądzie max. 300 mA

• Dopalanie uszkodzeń do 20 kV / 1 A

• Generowanie udaru o energii do 2400 J

• Precyzyjną lokalizację wstępną uszkodzenia 

kabla przy wykorzystaniu reflektometru RIF-9P 

działającego w trybach:

•  TDR mode

• Odbicia od łuku elektrycznego (ARM)

• Impulsu prądowego (ICE)

• Napięciowej fali wędrownej (Decay)

• Automatyczna procedura testu

• Lokalizacja uszkodzenia w trybie pomiaru 

napięcia krokowego (opcjonalnie)

ETL-40V  i  ETL-80VSamochody 
pomiarowe 
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Samochody 
pomiaroweETL-40V  i  ETL-80V

Zawartość pakietu

Komponent Ilość
Generator prądu 7 kVA 1

Klimatyzator montowany na dachu pojazdu 1

Bęben kablowy zawierający 50m następujących kabli:

Kabel probierczy WN 1 bęben

Kabel uziomowy 1 bęben

Kabel kontroli uziemienia 1 bęben

Kabel zasilający 1 bęben

Pulpit operatorski z szufladami na narzędzia 1

Dodatkowe gniazda 230V CEE16 do podłączania 
urządzeń pomocniczych

2

Oświetlenie wnętrza lampami LED 1 komplet

Koło miernicze 1

Tester izolacji 5 kV 1

Tyczka rozładowcza 1

Lampy ostrzegawcze (czerwona i zielona) wskazujące 
stan pracy

1

Transformator separacyjny 4kVA 1

Moduł kontroli uziemienia (GCU) monitoruje napięcie 
między szyną uziemienia roboczego a uziemieniem 
ochronnym. Gdy wartość tego napięcia osiągnie 48 V, 
przewód wysokiego napięcia jest automatycznie odłączany 
od źródła napięcia. Oprogramowanie panelu sterowniczego 
nie pozwala na pracę z nieskutecznym uziemieniem.

Aparat ten monitoruje rezystancję między 
podłączeniem uziemienia roboczego a podłączeniem 
uziemienia ochronnego. Automatycznie wyłącza wysokie 
napięcie, gdy oporność ta osiągnie wartość 8 Ohm.

Widoczne ramię uziemnika zapewnia, że przewód 
wysokonapięciowy jest uziemiony na koniec pracy.

Przycisk awaryjnego zatrzymania rozłącza mechanicznie 
przewód wysokonapięciowy od źródła napięcia, niezależnie 
od rodzaju danego wyposażenia pojazdu.

Specjalne położenie mechanicznego przełącznika daje 
możliwość uziemienia przewodu wysokonapięciowego i 
bezpiecznego odłączenia go od źródła napięcia na koniec 
pracy.

Oprogramowanie panelu sterowniczego nie będzie 
działać, jeśli przełącznik trybu jest ustawiony w położenie 
uziemienia.

Aparatura jest montowana wewnątrz pojazdu. Przykładowy pojazd to Ford Transit Custom Van. Aparatura dodatkowa 
to:

Bezpieczeństwo

Moduł kontroli uziemienia

Widoczne ramię uziemnika
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Parametr Wartość

Parametry ZASILANIA

Napięcie wejściowe, V 230 ± 23
Częstotliwość, Hz 50 ± 1
Moc zasilania kVA, max. 2.0

  TRYB PROBIERCZY

Zakres napięcia wyjściowego DC, kV 0 – 40 (80)
Zakres prądu wyjściowego DC, mA 300 (40)

  TRYB DOPALANIA

Zakres napięcia wyjściowego DC, kV 0 – 20
Zakres prądu wyjściowego DC, A 1

  TRYB UDARU

Zakresy, kV
4 / 8 / 16 / 32
(8 / 16 / 32)

Energia wyjściowa, J, max
2000 (2500)
w każdym 

zakresie
Ustawienie zegara (tryb 
automatycznego udaru)

5 – 15 sekund

Pojedynczy udar ręczny

Parametr Wartość

Możliwość zmiany napięcia podczas
pracy automatycznej
Lokalizacja punktowa odbiornikiem
akustycznym

  TRYB LOKALIZACJI WSTĘPNEJ

Metody

TDR / Odbicie od
łuku / impuls

prądowy / 
sprzężenie
napięciowe

Automatyczne wskazanie odległości
Zapisywanie parametrów kabla w
pamięci podręcznej reflektometru
Zapisywanie reflektogramów albo w
pamięci podręcznej reflektometru 
albo na nośniku USB

TRYB TRASOWANIA KABLA

Trasowanie kabla za pomocą 
generatora częstotliwości akustycznej 
50W wytwarzającego częstotliwości
491/ 982/ 8446 Hz z odbiornikiem

Panel zasilania Panel sterujący Panel przełączania zakresów udaru

Parametry dla modelu ETL-80V są podane w nawiasach.

ETL-40V  i  ETL-80VSamochody 
pomiarowe 

Specyfikacja techniczna
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Panel przełączania zakresów udaru Panel przełączania trybu pracy

Lokalizacja wstępna
Cyfrowy reflektometr impulsowy RIF-9 będący 

częścią systemu ETL pozwala na precyzyjną lokalizację 
wstępną uszkodzeń w kablu. 10” kolorowy wyświetlacz 
z dotykowym ekranem ułatwia nawigację w menu RIF-9 
oraz jego obsługę.

RIF-9 jest umieszczony w odpornej na wstrząsy i 
nieprzenikalnej dla pyłów tworzywowej obudowie wraz 
z paskiem transportowym. Jego bateria wewnętrzna 
umożliwia wykorzystanie go również jako urządzenie 
przenośne przez nie mniej jak 8 godzin pracy ciągłej.

Samochody 
pomiaroweETL-40V  i  ETL-80V

Uruchamianie programu Wybór języka Tryb probierczy

Tryb dopalania Tryb udaru Tryb lokalizacji wstępnej
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Przenośny system 
lokalizacji uszkodzeń kabli SWG-12/1100R

Przenośny system lokalizacji uszkodzeń kabli 
SWG-12/1100R stanowi kompleksowe rozwiązanie 
dla bezpiecznego, szybkiego i łatwego wykrywania 
wadliwych miejsc w podziemnych kablach 
niskiego i średniego napięcia. Zawiera on zespół 
wysokonapięciowy o dużej mocy posiadający 
moduły testowania, dopalania i generowania 
udarów oraz reflektometr TDR do wstępnej lokalizacji 
uszkodzeń kabli.

Wysokonapięciowy zespół tego systemu 
zapewnia udary o wysokiej mocy do 1100 Jouli w 
zakresie 3; 6 oraz 12 kV. W każdym zakresie napięcie 
wyjściowe jest płynnie regulowane. Taktowanie fali 
udarowej może być płynnie regulowane. Istnieje także 
opcja pojedynczego udaru ręcznego. Tryb wyjściowy 
DC jest dostępny w celu szybkiego wykrywania 
uszkodzeń. Dostępny jest tryb dopalania 100 mA.

Cyfrowy reflektometr impulsowy (TDR) RIF-9 
posiada 10,4-calowy wyświetlacz TFT o wysokim 
kontraście z ekranem dotykowym. Rozdzielczość 
800 × 600 pikseli sprawia, że obraz jest ostry. Ekran 
dotykowy umożliwia operatorowi szybką i łatwą 
nawigację po menu. Jest też możliwa alternatywna 
metoda nawigacji. Zapewnia ją pokrętło sterownicze.

Zastosowanie

Opis
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Przenośny system 
lokalizacji uszkodzeń kabliSWG-12/1100R

Specyfikacja techniczna

Komponent Ilość

SWG-12/1100R 1
Torba na kable 1
Instrukcja użytkownika 1
Zestaw kabli łączeniowych (może się 
różnic zależnie od zapotrzebowani 
klienta)

6 m każdy

Komponent Ilość

Generator częstotliwości akustycznej 
LFG-50P

1

Odbiornik fali udarowej P-900 1

Parametry TDR Wartość

Zakresy pomiaru odległości, m @
v/2 = 100 m/μs

60/120/ 250/ 500/1000/2000/5000/ 
10000/20000/50000/120000

Rozdzielczość, m 0.5 @ v/2 = 100 m/µs
0.4 @ v/2 = 80 m/µs

Szybkość próbkowania, MHz 200
Wzmocnienie, dB -33 – 104
Impedancja wyjściowa (krok 10 Ω), Ω 10 – 500

Prędkość propagacji (v/2), m/μs 50.0 – 150.0

Średnia ilość reflektogramów, maks 64
Dokładność domeny czasowej, % 0.2 FS
Amplituda impulsu, V 45
Szerokość impulsu, ns 10 – 100 000 

Tryby pracy TDR (pomiar odbicia)
ARC (odbicie od łuku)

Sterowanie Ekran dotykowy i pokrętło
Podłączenia RS-485, USB

Wewnętrzne przechowywanie danych 4 Gb (nie mniej niż 1000
reflektogramów z danymi)

Wyświetlacz 10.4”, 800 x 600 TFT, dotykowy

Akcesoria

RIF-9 łączy w sobie kilka metod wstępnej 
lokalizacji uszkodzeń. Może być stosowany albo 
jako urządzenie samodzielne w trybie

TDR lub w połączeniu z modułem WN pracującym 
w trybie odbicia od łuku (ARC).

RIF-9 posiada interfejs do podłączania USB. 

Zawartość pakietu obejmuje oprogramowanie 
dla PC (opcjonalnie) pozwalające na pracę z 
zapisanymi reflektogramami. Oprogramowanie 
firmowe może być łatwo aktualizowane poprzez 
interfejs USB po włożeniu dysku pamięci flash.

Parametry OGÓLNE Wartość

Napięcie wejściowe, V 230 ± 23
Częstotliwość, Hz 50 ± 1
Moc zasilania, kVA, max. 2.0
Wymiary (S X W X G) , mm 731 × 1120 × 533
Waga netto, kg 113

Parametry ZESPOŁU WN

    TRYB PROBIERCZY

Napięcie wyjściowe DC, kV 0 – 12
Prąd wyjściowy DC, mA 1 / 10

    TRYB DOPALANIA

Napięcie wyjściowe DC, kV 0 – 12
Prąd wyjściowy DC, mA 0 – 100

    TRYB UDARU

Zakresy, kV 3 / 6 / 12

Szybkość udaru, s 3 – 15 lub
pojedynczy udar

Max. energia wyjściowa, J 1100

Zawartość pakietu

RIF-9 torba na kable
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Cyfrowy 
reflektometr impulsowy RIF-9

Zastosowanie

• RIF-9 posiada 10.4-calowy wyświetlacz TFT o 
wysokim kontraście z ekranem dotykowym. 
Rozdzielczość 800 × 600 pikseli zapewnia ostrość 
obrazu. Dotykowy ekran umożliwia operatorowi 
szybką i łatwą nawigację po menu. Istnieje 
możliwość alternatywnej nawigacji. Jest ona 
zapewniona za pomocą pokrętła sterowniczego

• RIF-9 łączy w sobie wiele metod wstępnej 
lokalizacji uszkodzeń. Może być używany zarówno 
jako samodzielne urządzenie w trybie TDR lub 
w połączeniu z modułem WN (np., samochód 
pomiarowy do lokalizacji uszkodzeń kabli lub 
generator fali udarowej) pracując w trybach 
odbicia od łuku (ARC), impulsu prądowego (ICE) 
oraz sprzężenia napięciowego. Wysokowydajna 
wewnętrzna bateria umożliwia pracę do 8 godzin

•   RIF-9 posiada zarówno interfejs RS-485 jak i USB. 
Zawartość pakietu obejmuje oprogramowanie 
dla PC (opcjonalnie) pozwalające na pracę z 
zapisanymi reflektogramami. Oprogramowanie 
firmowe można łatwo aktualizować poprzez 
interfejs USB umieszczając dysk pamięci flash.

Opis

Zasilany bateryjnie cyfrowy reflektometr 
impulsowy (TDR) RIF-9 jest przeznaczony do 
pomiaru odległości od uszkodzenia w kablach 
komunikacyjnych i energetycznych.

Cyfrowy reflektometr impulsowy RIF-9 umożliwia:

• Pomiar odległości od uszkodzenia oraz nieciągłości 
w kablach symetrycznych i asymetrycznych 
za pomocą metody lokalizacyjnej (odbicie w 
domenie czasowej)

• Pomiar długości kabla (włącznie z nawiniętym 
na bęben) lub odległości do uszkodzenia lub 
zwarcia

• Zapisywanie i obróbkę wyników pomiarów 
zarówno wewnętrznie jak i wykorzystując 
dostarczone oprogramowanie dla PC

• Jako część samochodu do lokalizacji uszkodzeń 
kabli, wyznaczanie odległości do uszkodzenia 
lub nieciągłości w kablach o długości do 100 km 
dla wszystkich możliwych typów uszkodzeń bez 
potrzeby wstępnego dopalania izolacji kabla.
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RIF-9 torba na kable

Cyfrowy 
reflektometr impulsowyRIF-9

Specyfikacja techniczna

Wygląd ekranu RIF-9

Parametr Wartość

Zakresy pomiaru odległości, m @ v/2 = 100 m/
μs

60 / 120 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 5000  
 10000 / 20000 / 50000 / 120000

Rozdzielczość, m 0.5 @ v/2 = 100 m/µs
0.4 @ v/2 = 80 m/µs

Szybkość próbkowania, MHz 200

Wzmocnienie, dB -33 – 104

Impedancja wyjściowa (krok 10 Ω), Ω 10 – 500

Prędkość propagacji (v/2), m/μs 50.0 – 150.0

Średnia ilość reflektogramów, max. 64

Dokładność domeny czasowej, % 0.2 FS

Amplituda impulsu, V 45

Prędkość propagacji (v/2) rozdzielczość m/μs 0.1

Szerokość impulsu, ns 10 – 100 000 

Tryby pracy TDR / ARC / ICE / Decay

Sterowanie Ekran dotykowy i pokrętło

Podłączenia RS-485, USB

Wewnętrzne przechowywanie danych
4 Gb (nie mniej niż 1000 

reflektogramów z danymi)

Wyświetlacz 10.4”, 800 x 600 TFT, dotykowy

Bateria wewnętrzna
12V (8 godzin pracy, gdy jest

 w pełni naładowana)

Zewnętrzny zasilacz
Wejście 230V 50Hz

Wyjście 24 VDC

Zużycie energii, W, max. 36

Wymiary (S × W × G), mm 366 × 178 × 270

Ciężar netto (z baterią wewnętrzną), kg 8.0
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Generator akustyczny 
niskiej częstotliwości LFG-50

Zastosowanie

Opis

Zawartość pakietu

Generator akustyczny niskiej częstotliwości LFG-50, 
w połączeniu z odbiornikiem, może być używany do 
wykrywania, jak również do trasowania podziemnych 
metalowych przewodów komunikacyjnych takich jak 
wszelkiego rodzaju kable o metalowych żyłach i rury. 
Dodatkowo, umożliwia operatorowi szybkie wykrywanie 
zwarć w kablach oraz możliwość identyfikacji kabla w 
wiązce.

Generator akustyczny niskiej częstotliwości LFG-50 
o mocy 50 W ma możliwość wysyłania sygnału na 
trzech częstotliwościach przez bezpośrednie połączenie 
z obiektem lub wewnętrzną nadawczą antenę 
pętlową wbudowana w pokrywę. Podstawowymi 
częstotliwościami są 491, 982 oraz 8440 Hz. Istnieją opcje 
używania sygnałów o pojedynczej lub wielokrotnej 
częstotliwości sygnałów wyjściowych.

Moc sygnałów wyjściowych LFG-50 może być 
regulowana do 50 W, w krokach, co 2,5 W. Sygnał ten może 
być transmitowany ciągle lub w impulsach oddzielnych o 
50% cyklu roboczego z powtarzaniem, co 1 s.

Dobieranie impedancji pętli odbywa się 
automatycznie. Główne parametry, takie jak moc 
wyjściowa, impedancja pętli, wybrana częstotliwość są 
pokazane na wyświetlaczu OLED. Jeśli impedancja pętli 
jest wyższa niż 1000 Ω, LFG-50 automatycznie przełącza 
się na tryb ustawiania napięcia wyjściowego. Uruchomi 
się też ochrona przeciążeniowa wyjścia podczas pracy na 
pętli zwarciowej (poniżej 0.5 Ω).

Komponent Ilość

LFG-50P 1
Pokrowiec 1
Kabel zasilania 1
Przewody sygnałowe 2

Krokodylki 3

Instrukcja użytkownika 1

Bezpiecznik 10 A 4

Bezpiecznik 1 A 1
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Generator akustyczny 
niskiej częstotliwościLFG-50

Specyfikacje

Parametr Wartość

Ogólna specyfikacja

Bateria wewnętrzna:

Typ LiFePO4

Napięcie nominalne, V DC 12

Czas życia baterii, godzin Nie mniej niż 1

Średni czas ładowania, godzin 3

Zasilanie:

Napięcie wejściowe, V 230 ± 10 % 

Częstotliwość, Hz 50

Moc zasilania, VA, max 100

Napięcie wyjściowe, V 12 – 15

Prąd wyjściowy, A, max 8

Wymiary (S × W × G), mm 366 × 227 × 270

Waga netto, kg, max 8

Parametr Wartość

Specyfikacja techniczna

Częstotliwości robocze, Hz
491 / 982 / 8440 

(inne częstotliwoś-
ci na żądanie)

Ilość częstotliwości przy pracy 
jednoczesnej, max

3

Zakres mocy wyjściowej, W 0 – 50

Skok regulacji mocy wyjściowej, W 2.5

Wybór częstotliwości Ręczny

Tryby pracy Ciągły / imp.

Zakres dopasowania imped. pętli, Ω 0.5 – 1000

Tryb dopasowania impedancji pętli Auto

Napięcie wyjściowe, V RMS 0 – 300

Prąd wyjściowy, A RMS 0 – 9.99

Kąt fazowy, ° 0 – 90

Cykl roboczy impulsu, % 50

Częstotl. powtarzania impulsu, Hz 1.0Szybkie i dokładne trasowanie kabli energetycznych i 
komunikacyjnych, lokalizacja uszkodzeń powłok i pomiar 
głębokości wraz z mapowaniem.

Parametr Wartość

Częstotliwości robocze, Hz 526 / 1024 / 8928

Szerokość pasma:

Tryb RADIO, kHz 10 − 36

Tryb ONLINE, Hz 48 − 10 000

Czułość, μV 1

Błąd pomiaru głębokości, %, 
max

5

Wymiary, mm 700 × 300 × 140

Waga, kg, max 2.4
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Można też spróbować z niego korzystać praktycznie 
z naszej strony internetowej (wymagany jest Adobe Flash 
Player)

Mikrofon 
gruntowy P-900

Mikrofon gruntowy P-900 może być używany również 
z dodatkowym generatorem akustycznym o częstotliwości 
1024 ± 2 Hz / 2048 ± 2 Hz o mocy wyjściowej nie mniejszej 
niż 200 W przy zakresie obciążenia od 0,5 do 200 Ohm (np., 
LFG-50) przy trasowaniu metodą indukcyjną.

Zastosowanie

Parametr Wartość

Częstotliwość w trybie “1024Hz” / ”2048Hz”, 
Hz

1024 ± 2 /
2048 ± 2

Czułość przy wzmocnieniu max/min 20 µV / 500 mV

Granice częstotliwości w trybie (-3 dB)
“1024Hz” / ”2048Hz”, Hz

10 / 12

Granice częstotliwości w trybie 
częstotliwości audio, Hz

20 – 2200

Źródło zasilania 5 АА × 1.2 V NiMh

Czas pracy, godzin 16

Wymiary (S X W X G), mm 180 × 70 × 120

Waga netto (z bateriami) 0.65

Specyfikacja techniczna

Czujnik indukcyjny (typu płaskiego)

Mikrofon akustyczny

Czujnik indukcyjny 
(typu ramowego)

Słuchawki

P-900 w opakowaniu

http://www.kep.ua/images/news/P-900_0.20.swf
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KEP-70p

KEP-12t

KEP-70

KEP-100

Kable WN do urządzeń testowych

Zastosowanie
Elastyczne kable wysokonapięciowe KEP-100, KEP-70 i 

KEP-70p nadają się do badań wysokonapięciowych zarówno 
jako część samochodu pomiarowego ETL lub przenośne do 
obwodów pomiarowych tgδ izolacji (KEP-12t).

Kable do testów w samochodzie pomiarowym ETL-40V 

i ETL-80V produkcji KharkovEnergoPribor do testowania 
i wykrywania uszkodzeń kabli są dostarczane jako 
wysokonapięciowe z elastyczną, odporną na mróz izolacją 
która utrzymuje swą elastyczność w temperaturach nawet do 
minus 40˚С.

Struktura kabla KEP-70 jest
      podobna do struktury КЕР-100

Przekrój kabla 
KEP-100

Główna izolacja z 
gumy silikonowej

Rdzeń (elastyczna cynowana
miedź S = 4.0 mm2)

Warstwa półprzewodząca

Główna izolacja z 
gumy silikonowej

Ekran (100% folia aluminiowa)

Warstwa półprzewodząca

Izolacja PVC

Rdzeń (elastyczny przewód z
cynowanej miedzi S = 0.5 mm2)

Powłoka ochronna z 
gumy silikonowej

Główna izolacja z gumy 
silikonowej

Ekran cynowana miedź 
S = 4.0 мм2)

Rdzeń (elastyczna cynowana 
miedź S = 4.0 mm2)

Włókno syntetyczne

Warstwa półprzewodząca

Warstwa półprzewodząca

Bębny kablowe dla 
KEP-70
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HVTS-70/50 i HVT-70/50

HVTS-70/50 HVT-70/50

Wysokonapięciowy system probierczy HVT i HVTS jest 
przeznaczony do wykonywania badań wysokonapięciowych 
kabli energetycznych DC (IEC 60502-2), akcesoriów 
kabli energetycznych (IEC 61442), jak również badania 
wysokonapięciowej probierczej aparatury rozdzielczej AC, 
reklzoerów, izolatorów dielektrycznych, odgromników 
(ograniczników przepięć), szyn zbiorczych oraz innych 
materiałów dielektrycznych o stosunkowo niskiej pojemności 
elektrycznej.

Oba urządzenia składają się z jednostki sterowniczej i 
wysokonapięciowej. Jednostki wysokonapięciowe, zarówno 
HVT jak i HTVS, mogą być dostarczane albo z transformatorem 
olejowym jako materiałem izolacyjnym (HVU-L), albo z 
sześciofluorkiem siarki (HVU-G). W ten sposób oferujemy cztery 
modyfikacje: HVTS + HVU-G, HVTS + HVU-L, HVT + HVU-L oraz 
HVT + HVU-G. Zalecamy stosowanie albo HVTS + HVU-G albo 
HVT + HVU-L.

Specyfikacja techniczna

Zastosowanie

Parametr

Wartość

HVTS-70/50 HVT-70/50

DC AC DC AC

Napięcie wyjściowe, kV, max 70 50 70 50

Prąd wyjściowy mA, max 25 25 (40*) 15 25 (40*)

Zakres pomiarowy napięcia wyjściowego, kV 3 – 70 3 – 50 0 – 70 0 – 50

Zakres pomiarowy prądu wyjściowego, mA 1 – 25 1 – 40 0 – 15 0 – 40

Niepewność pomiaru, % 3 odczytu 3 % FS

Szybkość narastania napięcia, kV/s Ręcznie / 0.5 – 4 Ręcznie

Zakres zegara, minut, max 60

Napięcie wejściowe, V 230 ± 10 %

Częstotliwość, Hz 50 ± 1

Moc zasilania, kVA, max 3.0

Wymiary jednostki sterowniczej (S × W × G), mm 349 × 256 × 240

Wymiary HVU** (S × W × G), mm 322 × 356 × 355 360 × 500 × 310

Waga netto jednostki sterowniczej, kg 14

Waga netto HVU, kg 22 35

* - W trybie krótkotrwałym (1 minuta włączone, 5 minut wyłączone).
** - Dla HVTS-70/50 podana wielkość i waga HVU-G, dla HVT-70/50 podana wielkość i waga HVU-L.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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HVTS-70/50 i HVT-70/50

Można też spróbować z niego korzystać 
praktycznie z naszej strony internetowej 
(wymagany jest Adobe Flash Player)

Charakterystyka funkcjonalna

Cechy funkcjonalne jednostki sterowniczej HVTS HVT

Wysoka odporność na wpływy otoczenia zewnętrznego. Obudowa ze szczelnie zamykaną pokrywą
zapobiegająca przedostawaniu się kurzu i wilgoci podczas transportu i przechowywania
Mobilność. Dostarczana z pasem dla łatwego przenoszenia przez jedną osobę
Zaawansowana ochrona i bezpieczeństwo. Przycisk awaryjnego zatrzymania i terminal uziemienia na
przednim panelu. Wskazanie faktycznego napięcia na wyjściu terminala WN
Wskaźniki analogowe. Panel sterowniczy z dwoma wskaźnikami analogowymi dla pomiaru napięcia i
prądu.

*

Ochrona przed przeciążeniem. Blokuje obwód wyjściowy, gdy prąd przekracza limit
Ochrona przepięciowa. Blokuje obwód wyjściowy, gdy napięcie przekracza limit
Zgodność CE. Jest zgodna z Dyrektywami UE 2006/95/EC (LVD) oraz 2004/108/EC (EMC), co zostało 
wykazane badaniami niezależnego laboratorium TRaC, UK.
Zwiększona precyzja. Zdolność pomiaru wartości RMS zarówno napięcia jak i prądu AC niezależnie
od współczynnika szczytu (rzeczywiste-RMS) zmniejszając w ten sposób błąd tym spowodowany
Wyświetlenie graficzne o wysokim kontraście. Możliwość sterowania jednostką oraz regulacji za 
pomocą klawiszy umieszczonych po obu stronach wyświetlenia i menu kontekstowego, którymi operator 
może nawigować i odczytywać wyniki. Wyświetlacz pokazuje pomiary oraz pomocniczą informację podczas 
wykonywania testu
Automatyczny tryb testowania. Automatyczne i ręczne tryby testowania. W trybie AUTO jednostka
podnosi napięcie z nastawioną szybkością do nastawionej wcześniej wartości, utrzymuje napięcie na
badanym obiekcie (OUT) przez pewien czas, a potem obniża powoli do zera
Przechowywanie wyników testów w pamięci wewnętrznej. Możliwość zapisywania do ośmiu
ustawień najczęściej stosowanych procedur. Możliwość zapisywania historii pomiarów
Dodatkowa ochrona. Blokowanie wyjścia HVU-G, jeśli ciśnienie izolującego gazu jest niskie lub 
temperatura wysoka

Cechy funkcjonalne jednostki wysokonapięciowej HVU-G HVU-L

Automatyka zewnętrzna. Zewnętrzny pręt uziomowy z widocznym wskazaniem zwarcia. Możliwość
rozładowania OUT po tym, jak operator obniży napięcie do zera bez dotykania jednostki wysokonapięciowej
Dodatkowa ochrona. Wbudowane czujniki ciśnienia i temperatury
Zmniejszona waga i wymiary

* - graficzne wyświetlenie pokazuje dwa analogowe paski będące emulacją analogowej skali wskaźnikowej.

Panel sterowniczy HVT-70/50Panel sterowniczy HVTS-70/50

http://www.kep.ua/documents/hvts_sim/hvts_sim_ver1_0.swf?
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Wysokonapięciowy 
testery izolacji HVTS-HP

Zastosowanie
Stabilne mocowo wysokonapięciowe testery 

serii HVTS-HP są przeznaczone do badań izolacji 
kabli wysokonapięciowych oraz innych nieciekłych 
materiałów dielektrycznych zarówno napięcia AC jak 
i DC do 140 kV.

Zazwyczaj seria ta obejmuje testery o napięciu 
probierczym 70 kV DC/50 kV AC 50 Hz oraz 100kV 
DC/100 kV AC 50Hz. W każdym z dwóch wyżej 
wymienionych modeli są wykonane dwie wspólne 
modyfikacje, które pozwalają uzyskać wartość mocy 
7.5 kVA oraz 17.5 kVA.

Wszystkie inne specjalne modele o napięciach 
probierczych do 250 kV i mocy do 40 kVA są dostępne 
na życzenie klienta.

Specyfikacja techniczna

Panel sterowniczy HVTS-HP

Parametr
HVTS-HP 

70/55-7.5 (17.5)

HVTS-HP 
70/100-7.5 

(17.5)

HVTS-HP
100/100-7.5 

(17.5)

HVTS-HP
140/100-7,5 

(17.5)
Napięcie wyjściowe AC, kV, max 55 100
Napięcie wyjściowe DC, kV, max 70 100 140
Prąd wyjściowy AC, mA, max 130* (300*) 75* (175*)
Prąd wyjściowy DC, mA, max 90 (200) 30 (65) 40 (90) 55 (125)
Zakres pomiarowy napięcia wyjściowego AC, kV 3 – 55 3 – 100
Zakres pomiarowy napięcia wyjściowego DC, kV 3 – 70 3 – 100 3 – 140
Zakres pomiarowy prądu wyjściowego AC, mA 1 – 130 (3 – 300) 1 – 75 (1 – 175)
Zakres pomiarowy prądu wyjściowego DC, mA 1 – 90 (3 – 200) 1 – 30 (1 – 65) 1 – 40 (1 – 90) 1 – 55 (1 – 125)
Niepewność pomiaru, % 3 odczytu
Języki interfejsu Rosyjski, Angielski (Turecki, Polski i inne – na żądanie)
Napięcie wejściowe, V 230 ± 10 %
Częstotliwość, Hz 50 ± 1 (60 – na życzenie)
Moc wyjściowa, kVA, max 7.5 (17.5)

Parametry dla modelu 17.5 kVA HVTS-HP podane w nawiasach. 



high voltage
testing equipment

21TESTERY WN DLA SIECI ENERGETYCZNYCH www.kep.ua

Wysokonapięciowy 
testery izolacjiHVTS-HP

Jednostka wysokonapięciowa HVTS-HP

Położenie transportowe Położenie roboczeZłącza do podłączania jednostki sterowniczej

Jednostka sterownicza HVTS-HP
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UPA-1 UPA-3

UPA-3
(UPA-1)

TDGC2-5TDGC2-20

UPA-10
(UPA-6)

Zastosowanie
Automatyczne testery wyłączników UPA są przeznaczone 

do automatycznego testowania wyłączników AC. Urządzenia 
te pozwalają na rejestrację wartości dostarczanego prądu 
i synchronizację interwału załączania automatycznego 
wyłącznika.

UPA działa na zasadzie zmiany zasilania w obwodzie 
pierwotnym dobranego transformatora mocy i odpowiednio, 
zmiany prądu wyjściowego płynącego przez badany 

automatyczny wyłącznik. Regulacja mocy może być 
wykonywana albo za pomocą zewnętrznego regulatora 
napięcia (RNO lub VR) lub wbudowanego sterownika 
tyrystorowego.

Cała charakterystyka metrologiczna (prąd i czas 
pomiaru) jest ważna, jeśli stosuje się RNO, tj., jeśli kształt fali 
sygnału wyjściowy jest stabilny (podobnie jak w innych 
urządzeniach analogowych).

Regulatory napięcia AC od
4 A do 160 A są dostępne na

życzenie

• TDGC2-1 4A

• TDGC2-2 8A

• TDGC2-3 12A

• TDGC2-5 20A

• TDGC2-10 40A

• TDGC2-20 80A

• TDGC2-30 120A

• TDGC2-40 160A

Źródło prądu 3 kА
(1 kА)

Automatyczny tester 
wyłączników
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UPA-6 UPA-10 UPA-16 UPA-20

UPA-16
(UPA-20)

Specyfikacja techniczna

Parameter
Value

UPA-1 UPA-3 UPA-6 UPA-10 UPA-16 UPA-20

Zakres pomiarowy prądu 
wyjściowego w trybie “kA” 

(RMS), kA

Jeden obrót 0.1 – 1 1 – 3 1 – 6 1 – 9.99 3 – 16 3 – 20

Dwa obroty 0.05 – 0.5 0.5 – 1.5 – – 1.5 – 8 1.5 – 10

Trzy obroty 0.03 – 0.33 0.33 – 1 – – 1 – 5.33 1 – 6.67

Cztery obroty 0.025 – 0.25 0.25 – 0.75 – – 0.75 – 4 0.75 – 5

Pięć obrotów 0.02 – 0.2 0.2 – 0.6 – – 0.6 – 3.2 0.6 – 4

Zakres pomiarowy prądu 
wyjściowego  w trybie “A” 

(RMS), A

Jeden obrót 10 – 100 100 – 1000 100 – 999 200 – 4000

Dwa obroty 5 – 50 50 – 500 – – 100 – 2000

Trzy obroty 3.3 – 33 33 – 330 – – 66.7 – 1333

Cztery obroty 2.5 – 25 25 – 250 – – 50 – 1000

Pięć obrotów 2 – 20 20 – 200 – – 40 – 800

Niepewność pomiaru (dla A i kA), % 3 of FS

Niepewność pomiaru czasu
wyłączania wyłącznika*:

50 ms – 990 ms, ms ± 20

1 s – 7200 s** , % 3 of reading

Max czas nieprzerwanej pracy przy maks. prądzie, s 10

Napięcie wejściowe, V 230 ± 10 % 230 / 400 ± 10 %

Częstotliwość, Hz 50 ± 1

Moc zasilania, kVA, max 5.5 33 55 55

Wymiary jednostki sterującej (S × W × G), mm 347 × 140 × 210
542 × 360 × 200

660 × 985 × 480

Wymiary źródła prądu (S × W × G), mm 110 × 212 × 253 185 × 305 × 360

Waga netto jednostki sterującej, kg 3
47

110

Waga netto źródła prądu, kg 16.7 56

* Podana niepewność pomiaru jest prawdziwa przy pracy UPA z VR.
** Pomiar czasu podawania prądu trwającego ponad 10 s należy wykonywać przy prądzie nie większym niż 1000 A.
UPA-6, UPA-10 i zakresie 1 s - 990 s.
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OLT-80M
(OLT-90M)

(OLT-100M)

OLT-80A
(OLT-90A)

(OLT-100A)

OLT-80A i OLT-80MTestery 
oleju

Testery oleju są używane do badania cieczy dielektrycznych do pomiaru napięcia ich przebicia. Seria A testerów 
olejowych jest automatyczna, zgodnie z wybraną normą.

Zarówno testery serii A jak i M dają dokładne i powtarzalne wyniki mierzonego napięcia przebicia. Szybkie 
wyłączanie wysokiego napięcia umożliwia wykonywanie badań cieczy dielektrycznych, które pod takim wpływem 
łatwo ulegają uszkodzeniu.

Konstrukcja wewnętrzna testerów oleju, w połączeniu z automatycznymi wyłącznikami wysokiego napięcia 
odcinającymi dostarczane napięcie, jeśli tester ma otwartą pokrywę, zapewnia Operatorowi wysoki poziom 
bezpieczeństwa.

Testery są w pełni wyposażone i gotowe do pracy natychmiast po rozpakowaniu. Są dostarczane wraz z naczyniem 
probierczym (IEC 60156 – podstawowa konfiguracja) z VDE 0370 elektrodami grzybkowymi. Przerwa między 
elektrodami jest łatwo regulowana za pomocą sprawdzianu stałego dostarczanego w pakiecie.

Seria A zapewnia w pełni zautomatyzowaną procedurę testu zgodnie z wybraną normą (zasadniczo IEC 60156 oraz 
GOST 6581, przy czym ustawienia są już zaprogramowane). Posiada on wbudowaną drukarkę, która może wydrukować 
raport z testu po wykonaniu procedury.

Wyniki testu są zapisywane w pamięci podręcznej testera oleju. Komunikacja z PC sprawia, że pobieranie danych z 
testera oleju, zapisywanie ich i przechowywanie, jak również wydruk pełnego raportu jest łatwe. Napięcie probiercze 
jest mierzone bezpośrednio na elektrodach. Fakt ten, w połączeniu z realnym sinusoidalnym kształtem fali napięciowej 
(niezależnej od kształtu napięcia zasilania), zwiększa powtarzalność i dokładność pomiarów.

Seria M zapewnia operatorowi niezwykłą prostotę obsługi. Nie wymaga żadnych wstępnych nastawień. Wystarczy 
tylko nacisnąć przycisk po załadowaniu naczynia probierczego. Tester pokaże napięcie przebicia natychmiast po jego 
wystąpieniu. 

Naczynie probiercze dla tej serii jest zaopatrzone w mieszadło magnetyczne mieszające ciecz między dwoma 
pomiarami.

Opis

Zastosowanie

Seria MSeria A
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OLT-80A i OLT-80M Testery 
oleju

Zaprojektowane zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa IEC 61010.

Spełnia wymagani normy IEC 61326-1 dla lekkich 
warunków przemysłowych, klasa B, CISPR 16-1, CISPR 
16-2 oraz CISPR 22.

Bezpieczeństwo i kompatybilność 
elektromagnetyczna

Specyfikacja techniczna

Parametr Seria A Seria M

Wyjściowe napięcie AC (symetryczne),
OLT-80 / OLT-90 / OLT-100, kV RMS

80 / 90 / 100

Rozdzielczość napięcia, kV 0.1

Niepewność pomiaru, % 3 z odczytu 3 z FS

Szybkość podnoszenia napięcia 
wyjściowego, kV/s

2 ± 0.2 – zasadnicza 
(zmiany zgodnie z wybraną normą) 2 ± 0.2

Czas wyłączenia przy przebiciu, μs < 5

Zakres temperatury pomiarowej, °C 5.0 – 50.0 Nie dotyczy

Zaprogramowane sekwencje testu

IEC 60156 (BS EN 60156, CEI EN 60156, 
NF EN 60156, UNE EN 60156, SABS EN 
60156, PA SEV EN 60156) GOST 6581,
ASTM D877 & ASTM D1816 (optional)

Nie dotyczy

Elektrody
Typu “grzybkowego” IEC 60156 – podstawowe;

ASTM D877, ASTM D1816 (opcjonalnie)

Naczynie probiercze IEC 60156, 400 ml, 1.0 kg

Szerokość sprawdzianu stałego
2.45 / 2.55 – zasadniczy;
1, 2, 2.5, 4 (opcjonalny)

Rozdzielczość wyświetlacza 128 × 64 matryca monochromatyczna
3 × 7-segmentów 

cyfrowych

Języki interfejsu Angielski, Rosyjski Nie dotyczy

Drukarka thermal line, 8 dots/mm, 384 dots/line Nie dotyczy

Pamięć na wyniki, rekordy 512 Nie dotyczy

Podłączenie do PC USB typ B Nie dotyczy

Napięcie wejściowe, V 230 ± 10% (podstawowe), 
110/120 – na życzenie 230 ± 10% 

Częstotliwość, Hz 50 / 60 ± 1 50 ± 1 

Moc zasilania OLT-80 / OLT-90 / OLT-100,VA, max 100 / 120 / 140

OLT-80  wymiary (S × W × G), mm 461 × 280 × 271 471 × 280 × 271

OLT-90  wymiary (S × W × G), mm 520 × 300 × 320 500 × 300 × 320

OLT-100  wymiary (S × W × G), mm 530 × 315 × 320 540 × 315 × 320

Waga netto OLT-80 / OLT-90 / OLT-100, kg 21 / 25 / 30 23 / 27 / 32

OLT-80A w porównaniu do OLT-100A 
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Seria: OLT-80A, OLT-90A, OLT-100A Seria: OLT-80M, OLT-90M, OLT-100M

OLT-80A i OLT-80MTestery 
oleju

Komponent
Ilość

Seria A Seria M
Tester oleju OLT 1 1
Naczynie probiercze* IEC 60156 z 
elektrodami i pokrywą

1 1

Sprawdzian stały 1 1

Mieszadło magnetyczne 1 Nie dotyczy
Pręt do wyjmowania mieszadła 
magnetycznego

1 Nie dotyczy

Kabel USB (typ A-B) 1 Nie dotyczy
Przewód zasilania (wtyk typu C) 1 1

Kabel uziemienia 1 1

Oprogramowanie USB na dysku flash 1 Nie dotyczy

Bezpiecznik (250V/3A) 2 2
Rolka papieru (w drukarce) 1 Nie dotyczy

Instrukcja użytkownika 1 1
Świadectwo kalibracji ISO/IEC 17025
(opcjonalnie, na życzenie Klienta)

1 1

C-80P (C-100P) zestaw do kalibracji (opcjon.) 1 1

Zawartość pakietu

* - Dodatkowe naczynie probiercze na życzenie

Kabel uziemienia

Mieszadło

Sprawdzian stały

Seria A – wbudowana drukarka

Przewód zasilania Pręt do wyjmowania mieszadła

Kabel USB

Naczynie probiercze
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Można też spróbować z 
niego korzystać praktycznie 
z naszej strony internetowej 
(wymagany jest Adobe Flash 
Player)

C-80 i C-100 Kalibrator 
testera oleju

Specyfikacja techniczna

Zastosowanie
Wzorzec pomiarowy C-80 (C-100) jest 

przeznaczony do pomiarów napięcia AC na 
transformatorach z uziemionym środkowym 
punktem wysokiego napięcia, które znajdują się w 
testerach oleju serii OLT.

Są sprzedawane jako urządzenia mobilne w 
wbudowaną baterią.

Parametr
Wartość

C-80 C-100
Mierzone napięcie, kV, RMS 10 − 80 10 − 100
Niepewność pomiaru, % 1.0 odczytu
Mierzona częstotliwość, Hz 45 – 65
Rozdzielczość pomiaru napięcia, kV 0.01
Rozdzielczość pomiaru napięcia peak , kV 0.01
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości, Hz 0.01
Rozstaw między elektrodami, mm 221 273
Rezystancja wejścia, MΩ, min 600 700
Bateria wewnętrzna LiPO 3.7V
Napięcie zasilania ładowania, V 9 – 12
Czas pracy ciągłej przy pełnym 
naładowaniu, godzin

4

Zużycie prądu zasilania, mA, max 50
Wymiary (S × W × G), mm, max 280 × 90 × 50 327 × 91 × 80
Masa netto, kg, max 1.5

http://www.kep.ua/images/news/c80.swf?
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Zastosowanie
Cyfrowy, automatyczny aparat do mierzenia 

współczynnika stratności Tangens-3M jest 
przeznaczony do wykonywania pomiarów 
współczynnika stratności dielektrycznej 
transformatorów olejowych według normy 
IEC 60247 przy częstotliwości 50 Hz.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja komórki probierczej YAPI-3

Parametr Wartość

Zakres pomiaru współczynnika stratności (DF)
0.0001 − 1.0000
 (0.01% − 100 %)

Dokładność pomiaru DF ± (0.03 DF + 0.0002)

Rozdzielczość 0.00001

Napięcie wyjściowe AC, V RMS 1940 – 2060

Niepewność pomiaru, % 2.5 odczytu

Zakres pomiaru pojemności, pF 5 − 30 

Temperatura probiercza, °С 90

Dokładność pomiaru temperatury, °C ± 1

Czas pomiaru dla "Programu 1"
(pomiar przy 70 °С i 90 °С), minut

35

Czas pomiaru dla "Programu 2"
(pomiar przy 70 °С, 80 °С i 90 °С przy
zwiększanej temperaturze oraz przy 90 °С, 80 °С
i 70 °С przy zmniejszanej), minut

85

Napięcie wejściowe, V 230 ± 23

Częstotliwość, Hz 50 ± 1

Moc zasilania, kVA, max 0.3

Wymiary (S × W × G), mm 405 × 260 × 90

Waga (z opakowaniem), kg, max 10

Ilość terminali 3

Objętość, cm3 11 – 13

Napięcie AC odpowiadające natężeniu pola 
elektrycznego 1 MV/m, kV RMS

2

System mierzy:
• współczynnik strat tgδ;
• pojemność dielektryczną ε;
• pojemność С;
• napięcie przyłożone do komórki 

pomiarowej;
• temperaturę próbki oleju 

transformatorowego

YAPI-3

Miernik
współczynnika tg-δ oleju Tangens-3М
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Testery rezonansowe UIG są przeznaczone do 
testowania obiektów wysokonapięciowych takich 
jak uzwojenia statora generatora, szyny zbiorcze, 
izolacja kabli, itd., za pomocą napięcia AC o 
częstotliwości przemysłowej lub za pomocą napięcia 
wyprostowanego w trybach półautomatycznym i 
automatycznym.

Testery UIG są opracowane na zasadzie 
równoległego rezonansu w obwodzie elektrycznym, 
w którym badany obiekt stanowi pojemność 
elektryczną (uzwojenie statora generatora, tor, 
itd.) i gdzie automatyczna zmiana induktancji 
jest wykorzystywana do wspierania rezonansu 
prądowego. Dla wszystkich zakresów napięcia 
rezonans jest utrzymywany automatycznie.

Zmiana induktancji następuje za pomocą dławika 
rezonansowego, który posiada dwie strukturalne 

odmiany. Pierwsza opcja posiada malejącą 
początkową wartość induktancji, na skutek zmian 
mechanicznych w szczelinie magnetycznej dławika. 
W drugiej opcji opiera się na zmianie induktancji 
odchylenia magnetycznego dławika DC.

Wykorzystanie efektu rezonansu prądowego 
umożliwia znaczną redukcję zużycia energii 
(zazwyczaj 40-krotne lub więcej). W ten sposób 
redukuje się moc regulatora napięcia, znamionową 
moc transformatora podwyższającego jak 
również umożliwia stosowanie kabli o mniejszych 
przekrojach.

Testery rezonansowe UIG wykonują pełny 
zestaw testów wysokonapięciowych generatorów 
wysokonapięciowych.

Testery UIG są urządzeniami produkowanymi 
odpowiednio do indywidualnych wymagań klienta.

Zastosowanie

REZONANSOWE 
SYSTEMY PROBIERCZE UIG
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Testery rezonansowe do badania turbin 
hydraulicznych, turbogeneratorów i kabli

Aparat
Moc 

wyjściowa, 
kVA

Pojemność 
badanego 
obiektu, μF

Napięcie, kV
Miejsce zainstalowaniaAC (z re-

zonansem)
DC (bez re-
zonansu)

DC

UI-25/50/70-180 180 0.01 – 0.8 25 50 70 Ust-Khantaiskaya HPP, Rosja

UI-15/225 225
0.01 – 6 

(6 @ 7.5 kV)
15 – – CJSC Beltelekabel, Białoruś

UIG-35/50/70-315 315 0.01 – 0.8 35 50 70 Dniester PSP, Ukraina

UIG-35/400 400 0.01 – 1 35 – – Boguchanskaya HPP, Ukraina

UIG-50-500 500 0.01 – 0.7 35 50 70 Rogunskaya HPP, Tadżykistan

UIG-30/60/85-700 700 0.01 – 2.5 30 60 85 Voljskaya HPP, Rosja

UIG-35/70/100-750 750 0.01 – 1.5 35 70 100 Sayano-Shushenskaya HPP, Rosja

UIG-35/70/100-800 800 0.01 – 1.8 35 70 100 Krasnoyarskaya HPP, Rosja

UIG-35/70/100-1400 1400 0.01 – 1.5 35 70 100 Sayano-Shushenskaya HPP, Rosja

Tabela porównawcza aparatów

Uogólniona specyfikacja

Parametr Wartość

Test napięcia wyjściowego AC w uzwojeniu statora, kV, max 30 – 501

Test napięcia wyjściowego AC w szynie, kV, max 60 – 100

Test napięcia wyjściowego DC z prądem upływu, kV 85 – 140

Prąd wyjściowy AC/DC, A, max 6 – 45

Niepewność pomiarowa (podana z 10 % zakresu do 100%), % 3

Moc wyjściowa, kVA, max 200 – 1500

Pojemność badanego obiektu, μF, max 0.5 – 4

Cykl pracy przy pełnym obciążeniu (test / jałowy), minut 20 / 40

Prędkość podnoszenia wyjściowego napięcia probierczego 
(regulowana), kV/s

1

Prąd wejściowy AC, A 80 – 120

Napięcie wejściowe, V 400 ± 10 %2

Częstotliwość, Hz 50 ± 1

Moc zasilania, kVA 30 – 50

Typowe wymiary (S × W × G), mm 1800 × 2200 × 1900

Waga, kg 1200 – 3500
1  - możliwe są modyfikacje ze zwiększonym napięciem wyjściowym (do 330 kV); 
2  - dla aparatów o niskiej mocy możliwe jest zasilanie napięciem sieciowym 230 V ± 10 %;

UI-25/50/70-180

UIG-50-500

UIG-35/400
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Testery rezonansowe do badania turbin 
hydraulicznych, turbogeneratorów i kabli

1 – regulator napięcia; 
2 – transformator podwyższający; 
3 – regulowany dławik rezonansowy; 
4 – urządzenia pomiarowe; 
5 – zdalne sterowanie;
6 – ochronne urządzenia 
rozładowcze;
7 – panel łączeniowy zasilania;
8 – sieć
9 – jednostka kontrolo-uziemowa;
10 – badany obiekt.

Schemat obwodu funkcjonalnego testerów rezonansowych UIG

1 2 3 4

5

67

8 9 10

UI-25/50/70-180
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DYSTRYBUTORZY

INDIA

MTekpro Technologies Private Limited
+91 (11) 4152-12-45

www.mtekpro.com
info@mtekpro.comNew Delhi - 110048, B-229, LGF, Greater 

Kailash Part-1

INDONESIA

Pt. Multi Core Mitra Abadi +62 (21) 7056-0909
+62 (21) 3408-6487

pramantaa@yahoo.co.id
Jakarta Barat, Jl. Daan Mogot 1 No.24 Grogol

KAZAKHSTAN

TOO "Technosila-Kazakhstan" 
(GK Energoskan) +7 (7172)-78-34-27 info@tekhnosila.kz
Astana, str. Beybitshilik 14, office 402

RUSSIAN

ALFA-ENERGY Ltd. +7 (495) 580-11-51
+7 (910) 401-22-99

www.alfaen.ru
info@alfaen.ruMoscow, str. 1-st Radiatorskaya, 3

Electronpribor Ltd. +7 (495) 258-91-11
+7 (903) 128-60-47

www.electronpribor.ru
info@electronpribor.ruFryazino, str. Barskiye prudy, d. 1, of. 4

Povolzhskiy zavod energeticheskogo 
oborudovaniya Ltd. +7 (8452) 52-94-77

+7 (8452) 52-99-37
pzeo@mail.ru

Saratov, str. Shelkovichnaya,  p/o 71,  634

ELIZ Ltd. +7 (8202) 55-48-70
+7 (8202) 50-39-20

eliz@metacom.ru
Cherepovets, Lunacharsky ave, 43, office 35

Energoskan Ltd.
+7 (495) 268-02-90 ksv@energoskan.ruMoscow, str. Akademika Koroleva, 13, office 

839

POLAND

power-arbor Sp. z o.o.
+48 (693) 491-444 info@power-arbor.pl

Warsaw, Ul. Bagatela 11, lok.14, 00-585

SOUTH AFRICA

NERM Applications and 
Testing (Pty) Ltd.

+27 (11) 894-23-26 info@nerma.co.za
Boksburg, 187 Dr Vosloo Road, N12 Business 
Park, Gauteng, 1460
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DYSTRYBUTORZY

SOUTH KOREA

NERM Applications and 
Testing (Pty) Ltd.

+27 (11) 894-2326 info@nerma.co.za
Boksburg, 187 Dr Vosloo Road, N12 Business Park, 
Gauteng, 1460

TURKEY

Elizann Enerji
+90 (312) 354-7030 info@elizannenerji.comUzayçağı caddesi 1156 sokak 

no:13-15 Ostim, Ankara

UZBEKISTAN

"Vodiy ulgurji sanoat" Ltd. +998 (91) 342-92-09
+998 (93) 499-00-55

yustag@mail.ru
Namangan, str. Navoi, 7

VIE TNAM

Ha Long Inspection And Technical 
Service J.S.C.

+84 (4) 3537-8919 www.haintec.com
Hanoi, No.2, Quarter 46, Quan Hoa Ward, 
Cau Giay District

Hitech International Equipment J.S.C.
+84 (4) 8589-4552
+84 (4) 4450-3265

www.thietbihitech.vn
sale@thietbihitech.vnHanoi, No 2, H4 Block 8, Van Phuc ward, 

Ha Dong dist

Measuring And Testing Equipment Co., Ltd. +84 (4) 3719-8669
+84 (4) 3719-8659

www.mtcequipment.com.vn
mtcequipment@gmail.com Hanoi, 88 Au Co Street, Tay Ho Dist

Pacific Technology And Equipment Co., Ltd. 
(Patek)

 +84 (8) 3-878-2992
www.patek.com.vn
info@patek.com.vnHo Chi Minh, 69/1A Truong Van Hai St, Tang Nhon 

Phu B Ward, District 9

Services And Automation For Energy J.S.C.
+84 (4) 6296-7703
+84 (4) 6295-4359

www.safenergy.com.vn
infor@safenergy.com.vnHanoi, Room 1001, Vuon Xuan Building, 71 

Nguyen Chi Thanh Dong Da Dist

Technology Transfer Group Corporation
(TT-Group) +84 (4) 2-2249-599; 

+84 (4) 3-5563-154
http://tt-group.com.vn
info@tt-group.com.vnHanoi, No. 71/15, Do Quang Lane, Tran Duy Hung 

Street, Trung Hoa Aven, Cau Giay District
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Ukraina 61075, Charków 
ulica 3-Internationalа, 9 

(od 9.00 do 17.00; UTC +2):

+380 57 393 1069

+380 67 576 2575

+380 50 304 4449

info@keppowertesting.uk

KEP Power Testing Ltd. (UK Office):
28, Dorchester House, 8 Strand Drive, 
Richmond, TW9 4DX, UK

+44 (0) 780-96-38-478

info@keppowertesting.uk

www.kep.ua
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