TESTER PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH
typ TP-100 / TP-200
PRZEZNACZENIE
Tester przekładników prądowych TP-200 przeznaczony jest
do sprawdzania przekładników prądowych pracujących w
układach półpośrednich i pośrednich służących do rozliczeń
energii. Sprawdzenia należy dokonać w przypadku:
 wykonywania badań odbiorczych, pomontażowych,
eksploatacyjnych i poawaryjnych,
 gdy przekładnik ulegnie uszkodzeniu, cechy legalizacyjne
ulegną uszkodzeniu lub gdy strony stwierdzą błędne
wskazania oraz gdy nie mamy pewności, jaka jest właściwa
przekładnia (brak tabliczek znamionowych).
Ponadto tester może być wykorzystywany do sprawdzenia
i regulacji elementów automatyki zabezpieczeniowej
zasilanych napięciem przemiennym np. wyłączniki,
przekaźniki prądowe i napięciowe, wyzwalacze nadprądowe,
termiki itp.

Urządzenie wyróżnione NAGRODĄ TARGOWĄ na Lubelskich Targach
Energetycznych ENERGETICS 2013 w kategorii PRODUKT ROKU.
CHARAKTERYSTYKA
Tester przekładników umożliwia :
 wyznaczenie błędu kątowego, prądowego, przekładni rzeczywistej, obciążenia strony wtórnej
przekładnika prądowego,
 wyznaczenie i regulację progu zadziałania wyzwalaczy prądowych i napięciowych wyłączników,
 wyznaczenie dociążenia strony wtórnej przekładników prądowych i napięciowych,
 wyznaczenie charakterystyki czasowo-prądowej zabezpieczeń nadprądowych i termików,
 badanie członów zwłocznych przekaźników,
 kontrolę i nastawę innych elementów automatyki zabezpieczeniowej zależnych od wartości
przepływającego prądu i napięcia,
 rejestrację rzeczywistych przebiegów czasowych prądów pierwotnych i wtórnych mierzonych przez cęgi,
 archiwizowanie, analizę i transfer danych do komputera,
 wygenerowanie raportu z wykonanych pomiarów oraz wydruk na drukarce.

DANE TECHNICZNE
Model
Maksymalny pobór mocy
Maksymalna moc wyjścia prądowego IPRI
Zakres regulacji prądu IPRI (200A):
Zakres regulacji prądu IPRI (10A):
Zakres pomiarowy prądu ISEC
Zakres pomiarowy napięcia USEC
Czas pracy źródła prądowego IPRI
Zakres regulacji wyjścia napięciowego U dla prądu obciążenia I (0 ÷ 1,5) A
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru prądu i napięcia
Zakres pomiarowy czasomierza
Zakres temperatury pracy
Wilgotność
Zasilanie
Wymiary
Waga

TP-100
TP-200
ok. 650 VA
600 VA
0 ÷ 125 A
0 ÷ 250 A
0 ÷ 12 A
0 ÷ 10 A
0 ÷ 10 V
ciągły
0 ÷ 130 V
±(0,2 % w.w. + 2c)
0 ÷ 100 h
-5 ÷ +40 °C
do 80%
230 V, 50 Hz
500 x 400 x 190 mm
ok. 25 kg

