Podnik pro měření a testování v energetice

„ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA”Sp.

Společnost vznikla v roce 1992 v důsledku
změny vlastnických poměrů Zakładu Elektr yki
i Gospodarki Elektroenergetycznej (Elektropodniku
a elektroenergetického hospodářství) ZPBE Energopomiar
Gliwice.
Jsme pokračovatelem činnosti Energopomiaru
a využíváme letitých zkušeností z práce ve prospěch
profesionální a průmyslové energetiky.
Zaměstnáváme vysoce kvalifikovaný inženýrskotechnický personál s mnohaletými profesními
zkušenostmi, zaručující profesionální úroveň našich
služeb a produktů.
Firemní politika je založena na účasti všech zaměstnanců
v procesu uspokojování potřeb klientů prostřednictvím
správné interpretace a aplikování pravidla:

z o. o.

HLAVNÍM PROFILEM
ČINNOSTI FIRMY JSOU:
měřící a kontrolní práce a služby pro potřeby
profesionální a průmyslové energetiky zahrnující
všechny etapy hospodaření s elektrickou energií,
počínaje její výrobou, přenos a distribuci, a všemi
formami jejího využití konče,
komplexní inženýrské služby ve fázi stavby / výroby,
a modernizace elektroenergetických objektů a zařízení
(projektový inženýrink),
technické poradenství při volbě nových konstrukčních
řešení, zařízení, zajištění a přístrojů používaných
v energetice a průmyslu,
zkoušky a hodnocení elektroenergetických zařízení,

KVALITA

komplexní práce související s ochranou životního

NENÍ NÁHODA

prostředí před hlukem, vibracemi, elektrickým
a magnetickým polem i a riziky vyvolanými

Důkazem toho jsou do struktury naší firmy náležející
subjekty, akreditované Polským akreditačním centrem
ve Varšavě:
Laboratoř měřících přístrojů
(akreditační certifikát č. AP 063) zabývající se kalibrací
kontrolně-měřících přístrojů a
Zkušební laboratoř rozvodných přístrojů a zařízení
(akreditační certifikát č. AB 269) zabývající se:

elektroenergetickými zařízeními pod napětím,
znalecké posudky a analýzy po haváriích,
znalecké posudky týkající se zavádění obnovitelných
zdrojů energie do státní energetické soustavy,
výroba kontrolně-měřících a diagnostických přístrojů.

zkouškami a měřením technických vlastností nízko
a středněnapěťových elektroenergetických přístrojů,
vybavení a zařízení,
zkouškami souvisejícími s vlivem elektromagnetického
pole s frekvencí 50 Hz pocházejícího od energetických
a průmyslových objektů a zařízení na lidi a životní
prostředí,
termovizními

zkouškami

rozložení

teploty

na

elektroenergetických zařízeních,
zkouškami a měřením hlučnosti pocházející od
energetických a průmyslových sítí a venkovního vedení
vysokého napětí,
měřením částečných výbojů elektrickou metodou na
různých energetických objektech.

Podrobný popis našich služeb a námi vyráběných zařízení je
k dispozici na našich internetových stránkách na adrese:

www.elektryka.com.pl

O B S A H
Pokročilé technologie a funkčnost, to
jsou vlastnosti charakterizující naše
kontrolně-měřící a diagnostické přístroje.

analyzátor třífázových
obvodů typ ANOT-10 .................2
kontrolní měřící přístroj
typ LK-10 ..............................4
zkoušeč elektroměrů
typ TL-1 ...............................6

Základem naší výroby jsou moderní přístroje vyvinuté na základě
zjišťovaných potřeb a modernizované podle provozních zkušeností.

soustava pro diagnostiku
transformátoru typ UDT-2 ..........8

Těsná spolupráce s uživateli umožnila optimalizovat technické
parametry a měřící možnosti ve vztahu k provozním požadavkům
a potřebám.
Objednávané měřící zařízení může projít patřičnou metrologickou

systém on-line monitoringu
transformátoru s měřením
obsahu plynů a vody
rozpuštěných v oleji
typ hydrocal-1003 / 1005 ......... 10

kontrolou v naší Laboratoři měřících přístrojů (včetně akreditace akreditační certifikát č. AP 063).

indikátor polohy přepínače
odboček transformátoru
typ PZT-30........................... 12
registrátor otřesů
typ RW-1 ............................. 14
mikroprocesorové stopky
typ SM-1 ............................. 16
posouvač fáze typ PF .............. 18
generátor trojfázových napětí
typ GU3F ............................ 20
proudový zdroj
typ PWPN-1 ......................... 22
zařízení pro dálkové řízení
typ RL-64D .......................... 24

Naše firma nabízí produkty pro následující použití:
zkoušení proudových měničů,
zkoušení vypínačů,
diagnostika a ochrana transformátorů,
zatížení měřících transformátorů,
hodnocení kvality převozu transformátorů, generátorů atd.,
měření parametrů elektrické energie,
měření času,
záznam přechodových jevů,
kontrola elektroměrů,
kontrola rezistance šroubových spojů,
kontrola proudových spouštěčů,
synchronizace a paralelní spojení dvou obvodů,
testování zemnícího vedení,
testování obvodů elektroenergetické zajišťovací automatiki,
tlumení ferorezonančních jevů,
zajištění vedení pro vysoce-napětí a střední napětí,
zařízení pro dálkové řízení.

přístroj pro měření
nesoučasnosti kontaktů vypínače
typ MND-26.......................... 26
zdroj střídavého proudu
typ WPS-300 / WPS-600 ........... 28
napájecí zdroj cívek vypínačů
typ ZCW-1 ........................... 30
budící zdroj proudu k měření
krokového a dotykového napětí
typ ZNR-1............................ 32
budící zdroj proudu k měření
krokového a dotykového napětí
typ ZNR-2............................ 34
měřič krokového a dotykového
napětí typ MNR-1 .................. 36
proudový zdroj
typ WP-100 .......................... 38
proudový zdroj
typ WP-1000 ........................ 40
proudový zdroj
typ WPu-4000 ....................... 42
zdroj střídavého a stejnosměrného
proudu typ WPPS-300 ............. 44
zkoušeč proudových měničů
typ TP-100 .......................... 46

ANOT-10
[analyzátor třífázových obvodů]

Měření stejnosměrného proudu

Měřící rozsah: 5 A, 15 A (s Dietz kleštěmi nebo kabelovými očky: 700 A)

Přípustná mezní chyba měření střídavého proudu

±(0,1 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Měření střídavého proudu

Měřící rozsah: 450 + 10 % V fázové napětí, 780 + 10 % V mezifázové napětí

Přípustná mezní chyba měření střídavého napětí

±(0,1 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Měření skutečného výkonu, jalového a zdánlivého

Měřící rozsah: do 2000 (VA, W, var), zapojení „Aron”: do 2500√3 W

Přípustná mezní chyba měření
skutečného výkonu a zdánlivého
jalového

±(0,2 % indikované hodnoty + 2 číslice)
±(0,5 % indikované hodnoty + 2 číslice)

Měření energie skutečné, jalové
a zdánlivé energie

Měřící rozsah: 1000 kWh
Ovládání měření: tlačítkem STOP, sondou, objevením se napětí nebo proudu.

Přípustná mezní chyba měření energie skutečné, jalové a zdánlivé energie

±(0,5 % indikované hodnoty + 5 číslice)

Měření fázového úhlu

Měřící rozsah: ± 180º

Přípustná mezní chyba měření fázového úhlu

± (0,5 % % indikované hodnoty + 1 číslice) pro napětí >10 V

Frekvence

Měřící rozsah: 48 ÷ 52 Hz

Přípustná mezní chyba měření frekvence

± (0,1 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Tester sledu pořadí fází

Minimální napětí: 10 V

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Kryt: stupeň krytí

IP 67

Napájení

90 ÷ 250 V, 50 Hz

Rozměry / Hmotnost

460 x 350 x 115 mm / cca 10 kg
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CHARAKTERISTIKA
Analyzátorem lze kontrolovat elektroměry, proudové měniče,
zjistit sled pořadí fází, symetrii třífázového obvodu, provést
analýzu harmonických a kreslit vektorové diagramy. Zobrazené
údaje jsou správné také pro měření střídavých veličin (True
RMS). Automatická změny měřícího rozsahu a automatické
přizpůsobování síťovému napětí zvyšuje kompatibilitu
zařízení. Volba druhu měření pomocí klávesnice. Interní paměť
umožňuje shromažďovat údaje; cyklický záznam >4000 (nebo
>2000 – starší verze) výsledků měření.
Analyzátor s Dietetz kleštěmi je umístěn v pouzdře.

POUŽITÍ
Analyzátor je určen k měření a záznamu síťových parametrů jedno a třífázové sítě. Výsledky měření se zobrazují na
displeji a mohou být pomocí rozhraní RS232 odesílány do počítače a vytištěny. Analyzátorem ANOT-10 lze změřit:
fázové napětí a napětí mezi vodiči jedno a třífázového okruhu,
fázové proudy,
skutečné, jalové a zdánlivé výkony v jedno a třífázovém, obvodě a v zapojení „Aron“,
skutečné výkony libovolné kombinace proudů a napětí (pro kontrolu správnosti spojení v třífázovém obvodu),
skutečná, jalová a zdánlivá energie,
chybu elektroměrů a zjistit hodnotu proudového převodu proudových měničů,
frekvence, harmonické a přechodové stavy,
úhly mezi proudy a mezi proudy a napětími třífázového obvodu.
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LK-10

[kontrolní měřící přístroj]

Měřící rozsah napětí

45 ÷ 270 V rozlišovací schopnost:
0,01 V pro U(L) < 100 V
0,1 V pro U(L) > 100 V

Měřící rozsah proudu (přímé měření)

do 10 A, rozlišovací schopnost: 0,001 A

Měřící rozsah proudu (nepřímé měření) - kleště

do 100 A, rozlišovací schopnost: 0,01 A, Φ otvoru kleští 12 mm

Přímé měření:
Přípustná mezní chyba měření napětí a proudu
Přípustná mezní chyba měření skutečného výkonu a energie
Přípustná mezní chyba měření jalového výkonu a energie

±(0,1 % indikované hodnoty + 1 číslice)
±(0,2 % indikované hodnoty + 1 číslice)
±(0,5 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Nepřímé měření - kleště
Přípustná mezní chyba měření proudu, výkonu i energii

±(1 % indikované hodnoty +1 číslice)

Jmenovitý příkon

14 VA

Vstupy napětí

U1, U2, U3, N

Vstupy proudu

I1, I2, I3

Vstupy: měřící kleště

kleště Dietz do 100 A

Vstupy: měřící hlavice...

... elektroměrová typ GL-10
... ruční typ GR-10

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Kryt: stupeň krytí

IP 67

Napájení ze sítě
Napájení z měřících obvodů

100 ÷ 240 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

Rozměry / Hmotnost

380 x 260 x 130 mm / cca 2 kg
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CHARAKTERISTIKA
Přesnost kontrolního měřícího přístroje je na úrovni 0,1 %.
Proudové vstupy měřícího přístroje jsou přímé i nepřímé (kleště
Dietz do 100 A), což rozšiřuje rozsah jeho použití. K dalším
vstupům můžeme připojit měřící hlavici (např. GL-10) a ruční
hlavici (např. GR-10) pro pomaloběžné elektroměry.
Možnost vytištění kontrolního protokolu přímo ze zařízení na
termické tiskárně je velkou pomocí.
Přístroj LK-10 umožňuje také zjištění chyby počitadla elektroměru, sled pořadí fází a měření true RMS napětí, proudů, výkonu
a energie.
Přístroj se vyznačuje malými rozměry a hmotností a bezpečným
a těsným plastovým pláštěm, který zajistí ochranu v obtížných
podmínkách.
Přístroj je určen měřící službě energetických závodů, a zvláště
se osvědčuje v procesu boje proti nelegálnímu odběru spojenému
s používáním neodymových magnetů.
Navíc nabízí velmi vysokou třídu přesnosti měření a nízkou, velmi
konkurenční cenu.

POUŽITÍ
Kontrolní měřící přístroj LK -10 umožňuje zjistit chyby elektroměrů (indukčních i elektronických) skutečné a jalové energie,
jakož i měření základních parametrů jedno a třífázových sítí.
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TL-1

[zkoušeč elektroměrů]

Jmenovitý příkon

3 VA

Zatěžovací výkon testování elektroměru

5 ÷ 65 W nebo 1000 W

Měřící rozsah proudu
s rozlišovací schopností

do 10 A
0,001 A

Maximální zobrazovaná chyba měření

-100 % ÷ +1000 %

Přípustná mezní chyba

±(0,5% indikované hodnoty + 1 číslice)

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Napájení z měřící fáze

230 V, 50 Hz

Rozměry

250(190) x 95 x 45 mm

Hmotnost

cca 0,75 kg
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CHARAKTERISTIKA
Tester TL-1 je umístěn v příručním plastovém plášti ABS a je
vybaven koženým potahem usnadňujícím přepravu zkoušeče
a doplňků. Napájen je z interní baterie a ze sítě, k níž je
připojen zkoušený elektroměr. V horní části pláště je vyvedena
zásuvka s jehlovými sondami (možná verze s kabely) a kabel N
zakončený úchytem k připojení pod svorkovnici elektroměru.
V dolní části je umístěna zásuvka k připojení hlavice
umožňujcí provést automatické měření odchylky indukčních
i elektronických elektroměrů. Hlavice spolu se stativem jsou
doplňkovou výbavou Zkoušeče elektroměrů TL-1.
Kompletní ovládání přístroje zajišťuje klaviatura, výsledky
a hlášení se zobrazují na LCD displeji.
Zkoušeč TL-1 má paměť 12 nejčastěji se vyskytujících
stacionárních elektroměrů a umožňuje instalovat libovolný
další.
Před zahájením kontroly elektroměru je nutno odpojit výstupy
proudové cívky od elektrické sítě odběratele za elektroměrem.
Vynucení průtoku proudu proudovou cívkou elektroměru je
realizováno interními obvody zkoušeče. Použití tohoto řešení
umožnilo vyhnout se nutnosti používání dalších přístrojů pro
zatížení obvodů elektroměru.
Zkoušeč TL-1 umožňuje kontrolovat elektroměry výkonem cca
1000 W a zjištění spínacího proudu elektroměru postupným
(po 5 W ) zvyšováním zatížení v rozsahu 5÷65 W, což u mnoha
elektroměrů představuje 0,5 % jmenovitého proudu.
Výhody:
• není nutný vnější budič výkonu emitující mnoho tepla,
• rychlé připojení zkoušeče při odpojení jen jednoho vstupu
(zatížení elektroměru),
• indikace percentuální odchylky kontrolovaného elektroměru,
• napájení zkoušeče z měřícího obvodu,
• kožený potah usnadňujícím přepravu zkoušeče a doplňků.

POUŽITÍ
Mikroprocesorový zkoušeč elektroměrů je určen k rychlé kontrole percentuální chyby měření u odběratele a ke kontrole
spínacího proudu zkoušeného elektroměru. Jednoduchost jeho připojení a obsluhy umožňuje provádět měření prakticky
na každém indukčním a elektronickém elektroměru k měření přímo v jedno nebo třífázovém elektrickém obvodu. Test
elektroměru se provádí v místě instalace a vyžaduje pouze odpojení od zdroje elektrické energie (výstup proudové cívky)
odběratele za elektroměrem.
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UDT-2

[soustava pro diagnostiku transformátoru]

Měření vlastních časů PPZ

max doba měření 300 s

Měření magnetizačních proudů

0 ÷ 100 mA AC

Měření rezistance

1 mΩ ÷ 100 Ω

Rozsah regulace proudu měření rezistance

0 ÷ 15 A DC

Rozsah regulace napětí měření rezistance

0 ÷ 30 V DC

Měření převodu

1/√3 ÷ 50

Měření točivého momentu motoru PPZ

max měřený výkon motoru 6 kW

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry

560 x 420 x 170 mm (bez přepravního pouzdra)

Hmotnost

cca 14 kg
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CHARAKTERISTIKA
Konfigurace zařízení:
• měřící počítač typu notebook, komunikace s měřící
kazetou přes USB,
• měřící kazeta Euro3U, galvanická separace 3 kV,
• proudový zdroj k měření rezistance a PPZ,
• operační systém Windows XP.
Doplňkové vybavení:
• zařízení k měření točivého momentu motoru PPZ,
• silikonové měřící kabely,
• přepravní taška,
• doplňkové kabely s přechodovým panelem umožňujícím
připojit všechny fáze transformátoru současně.
Software:
• práce na bázi operačního systému Windows XP,
• spolupráce s výpočtovým listem MsExcel, včetně
automatického generování protokolů z měření,
• intuitivní ovládání,
• záruční servis: 24 měsíců,
• pozáruční servis – vynikající podmínky.

POUŽITÍ
Soustava umožňuje zhodnocení technického stavu transformátoru podle platných Pokynů pro provoz transformátorů
(Wyd. 2006 r.) zpracovaných předními výrobci transformátorů a měřícími firmami, což značně usnadňuje řešení pochybností
v procesu řízení o náhradě škody v případě poruch.
Soustava pro diagnostiku transformátoru obdržela MEDAILI PŘEDSEDY SEP (Sdružení polských elektrotechniků) na
energetických veletrzích „ENERGETAB 2004” v Bielsku-Białej.
K soustavě dodáváme potvrzení o kontrole / kalibraci vydaný Laboratoří měřících přístrojů (Laboratoří disponující
akreditačním certifikátem PCA č. AP 063).
Jsme připraveni provést změny software se zohledněním specifických potřeb klientů a pravidelně dodávat aktualizované
verze software.
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HYDROCAL-1003/1005

Měřené koncentrace

[systém on-line monitoringu transformátoru s měřením obsahu plynů a vody
rozpuštěných v oleji]

Hydrocal 1003

Hydrocal 1005

Vodík H2

0 ppm ... 2.000 ppm ±15 % měřené hodnoty ±25 ppm

0 ppm ... 2.000 ppm ±15 % měřené hodnoty ±20 ppm

Oxid uhelnatý CO

0 ppm ... 2.000 ppm ±20 % měřené hodnoty ±25 ppm

0 ppm ... 5.000 ppm ±20 % měřené hodnoty ±25 ppm

Voda v oleji H2O

0 ppm …100 ppm ±3 % měřené hodnoty ±3 ppm

0 ppm … 100 ppm ±3 % měřené hodnoty ±3 ppm

Acetylen C2H2

0 ppm ... 2.000 ppm ±20 % měřené hodnoty ±5 ppm

Ethylen C2H4

0 ppm ... 2.000 ppm ±20 % měřené hodnoty ±10 ppm
teplota oleje: -20 ºC ... +90 ºC

Pracovní teplota

teplota okolního prostředí: -50 ºC ... +55 ºC
4 x proudové vstupy DC: 0/4 ... 20 mA

4 x proudové vstupy DC: 0/4 ... 20 mA

4 x konfigurovatelné vstupy DC: 0/4 ... 20 mA nebo 0 ... 10 V

6 x konfigurovatelné vstupy AC: 0 ... 80 V +20%

Analogové vstupy
(4 … 20 mA)

4 x (obsah H2, CO, H2O, konfigurovatelné)

5 x (obsah H2, C2H2, C2H4, CO, H2O, konfigurovatelné)

Digitální výstupy

12 z toho: 4 reléové a 8 s optoizolací

10 z toho: 5 reléových a 5 s optoizolací

Komunikace

RS-232, RS-485, interní modem (GSM nebo analogový 56 kbit/s)

RS-232, RS-485, Ethernet (měď, světlovod)

Analogové vstupy

Krytí: stupeň krytí

IP 55

Napájení

110 V / 230 V ± 20 %, max. 350 VA, 50/60 Hz

Rozměry

215 x 215 x 215 mm

263 x 263 x 257 mm

Hmotnost

cca 8 kg

cca 9 kg
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CHARAKTERISTIKA
PRVKU

POUŽITÍ
Monitorovací systém SMT-EE slouží k on-line diagnostice technického
stavu transformátoru. Skládá se z čidla Hydrocal k měření obsahu
plynů a vody v oleji, zařízení ZVCM 1001 ke kontrole stavu
průchodkových izolátorů a software SMT k zobrazení výsledků
měření. Do systému lze zavést další signály pocházející z teplotních
čidel oleje a z proudových měničů, což umožňuje monitorovat
teplotu horkých bodů vinutí (hot-spot), rychlost stárnutí izolační
soustavy a další, pro kontrolu provozu důležité parametry.

Čidla Hydrocal firmy MTE Meter Test Equipment (Švýcarsko)
měří obsah plynů:
• vodíku (H2) a oxidu uhelnatého (CO) – model 1003,
• vodíku (H2), acetylénu (C2H2), etylénu (C2H4) a oxidu
uhelnatého (CO) – model 1005
a vody (H2O), rozpuštěné v transformátorovém oleji.
Čidlo se montuje na vypouštěcí ventil oleje bez nutnosti
vypínat transformátor.
Hydrocal je vybaven grafickým software, ke konfiguraci
a sledování výsledků měření a komunikačními rozhraními
umožňujícími přenos údajů do vnějších systémů.
Software systému Hydrocal 1003/1005 umožňuje:
• dálkový, průběžný náhled všech monitorovaných parametrů,
jakož i dlouhodobé sledování stavu transformátoru,
• analýzu trendů nárůstu přítomnosti plynů a vody v oleji,
• informování uživatele o překročení havarijních hodnot (také
pomocí SMS),
• komunikace zařízení se stávajícími dispečerskými stanovišti
(SSiN, SCADA).

ZVCM - 1001

Software SMT
(Systém monitoringu transformátor )

Zařízení ZVCM 1001 firmy ZTZ Services Intl. (USA)
slouží monitoringu technického stavu průchodkových
transformátorových izolátorů na základě měření kapacitního
proudu. Spolupracuje s čidly montovanými na měřících
svorkách izolátorů. Umožňuje zjistit relativní změny kapacity
a koeficientu ztrát tgδ papírovo-olejové izolace transformátorů.
Je vybaveno komunikačním rozhraním RS-232/RS-485 pro účely
konfigurace zařízení a zasílání údajů do externích systémů
(SCADA).
Měřící rozsah
svodového proudu

1 mA ÷ 140 mA, přesnost ±1,5 %
měřené hodnoty,
rozlišovací schopnost: 0,1 mA

Měřící rozsah
koeficientu ztrát (tgδ)

0 % ÷ 100 %, přesnost: ±1.5 %
měřené hodnoty, rozlišovací
schopnost: 0,01 %

Komunikace

řadové rozhraní RS-232, RS-485,
protokol MODBUS RTU

Rozsah pracovních teplot

-35 ºC ÷ +50 ºC

Vlhkost

0 ÷ 90 %, bez kondenzace

Napájecí napětí

230 V AC, příkon: 3 W

Program SMT byl vyvinut na základě v energetice široce
rozšířeného programového paketu ASIX pro tvorbu systémů HMI/
SCADA. Kromě zobrazování průběžných hodnot koncentrace
plynů a vody rozpuštěné v oleji, parametrů průchodkových
izolátorů a dalších měřených hodnot, SMT signalizuje
technický stav jednotky v kategoriích: normální, výstražný
a havarijní. Údaje přicházející ze zařízení Hydrocal a ZVCM
jsou shromažďovány v databázi a umožňují zjištění trendů
změn v zadaných časových úsecích. Aplikace také umožňuje
vizualizaci stavu chladící soustavy, a také stavu přepínačů
odboček (PPZ) pod zatížením, ve spolupráci s ovládací skříní
chladičů a PPZ.
Aplikace SMT má bohaté možnosti grafické prezentace
výsledků, reportování událostí, k nimž došlo během práce
transformátoru, a také výměny dat s jinými systémy, podle
standardů systému Windows (servery OPC, protokol DDE, OLE2
Automation, OLE DB, Web Services). Její výhodou je universalita,
umožňující budovat systémy monitoringu zahrnující jednotlivé
jednotky i skupiny transformátorů pracující v elektrárně nebo
v elektroenergetické centrále.
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PZT-30

[indikátor polohy přepínače odboček transformátoru]

Přípustná rezistance kabelů spojujících
vysílač s přijímačem

300 Ω

Maximální počet poloh přepínače

27

Kód vysílač - přijímač

BCD, binární, firemní

Výstupní kód přijímače

BCD, binární

Proudový výstup

0 ÷ 5 mA
0 ÷ 20 mA
4 ÷ 20 mA

Komunikace

RS 485 [MODBUS RTU]

Rozsah pracovních teplot

-15 ºC ÷ +40 ºC

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry vysílače

170 x 170 x 90 mm

Rozměry přijímače

160 x 135 x 67 mm

Hmotnost vysílače

1 kg

Hmotnost přijímače

1,5 kg
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CHARAKTERISTIKA
Zařízení se skládá z vysílače a přijímače signálů. Vysílačem
je 27 polohový otočný přepínač a kódovací deska, které
jsou mechanicky spřaženy s přepínačem odboček a vysílají
informace o jeho poloze. Přijímač instalovaný na signalizační
tabuli pole daného transformátoru zobrazuje číslo aktivní
odbočky transformátoru, a na LCD displeji uvádí celkový
počet přepnutí do okamžiku instalace indikátoru, zobrazuje
historii přepínání se směrem změn přepínání (změna nahoru,
změna dolů), někdy i datum události. Zobrazuje také statistiku
práce, tedy uvádí v procentech dobu práce transformátoru na
jednotlivých odbočkách v určitém čase.
Indikátor může spolupracovat s regulátorem napětí a sdělovat
vně zařízení informace o číslu odbočky v podobě proudového
signálu v rozsahu do 20 mA nebo do 5 mA, v podobě kódu
BCD nebo binárního. Komunikace vysílače s přijímačem
může probíhat v kódu BCD, v kódu binárním nebo firemním.
Komunikace přijímače se systémem dohledu je realizována
prostřednictvím RS 485 (MODBUS RTU).

POUŽITÍ
Nejnovějším řešením mezi po léta vyráběnými indikátory (verze od PZT-21 do PZT-29) je verze indikátoru PZT-30. Indikátor polohy
přepínače odboček transformátoru je určen k dálkovému sledování čísla odbočky, na níž je aktuálně nastaven přepínač a k záznamu
provozních údajů přepínače odboček. Indikátor také umožňuje sdělovat navenek informace o čísle odbočky prostřednictvím
proudového výstupu, separovaný výstup v kódu BCD nebo v binárním kódu, a provozních údajů prostřednictvím RS 485 pomocí
protokolu MODBUS RTU.
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RW-1

[registrátor otřesů]

Rozsah měření zrychlení

-6 g ÷ +6 g

Rozlišovací schopnost měření zrychlení

± 0,1 g

Měření a záznam

osy: X, Y, Z

Obsah paměti

4000 měření

Odběr proudu

cca 4 mA

Doba práce

do 60 dní

Komunikace

RS 232

Rozsah pracovních teplot

-40 ºC ÷ +85 ºC

Napájení

baterie Li nebo AKU

Rozměry

210 x 245 x 105 mm

Hmotnost

cca 4 kg
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CHARAKTERISTIKA
Registrátor je vybaven LCD displejem a klaviaturou, umožňující
pohyb po menu a nastavení hraničních vlastností zrychlení
pro každou osu, jakož i kalibraci související s instalací
registrátoru.
Změřené údaje jsou zapisovány do paměti EPROM spolu
s datem a hodinou změření události. Pro zajištění plného
obrazu záznamu údajů je zaznamenáván každý okamžik zapnutí
a vypnutí napájení zařízení, provádějícího právě záznam.
Po ukončení práce registrátoru je možno zaznamenané události
sledovat přímo na LCD displeji, vytisknout je na interní tiskárně
zařízení nebo je zaslat do počítače přes rozhraní RS 232.
Software pracující v prostředí Windows umožňuje zobrazení
zaznamenaných údajů.
Registrátor má vlastní bateriové napájení umožňující trvalou
práci po dobu až 60 dní.

POUŽITÍ
Registrátor otřesů je určen k současnému měření a záznamu zrychlení (přetížení) ve třech osách X, Y a Z k němuž dochází
během nakládky, přepravy a vykládky na otřesy citlivých transformátorů, generátorů, motorů, zdravotnického zařízení
atd.
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SM-1

[mikroprocesorové stopky]

Ovládací napětí

5 ÷ 250 V DC nebo 50 ÷ 230 V AC *)

Měřící rozsah automatické přepínání

0
0
0
0
0

Přípustná mezní chyba

±(0,01 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Doba práce bez dobití

8 hodin

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Kryt: stupeň krytí

IP 66

Napájení

interní akumulátor s možností dobití ze sítě 230 V, 50 Hz

Rozměry

230 x 200 x 80 mm

Hmotnost

cca 2 kg

Upozornění

*) Při ovládání střídavým napětím může vzniknout dodatečná chyba
nepřesahující 0,5 ms pro 50 V i 0,1 ms pro 230 V
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÷
÷
÷
÷
÷

999,9 ms
9,999 s
99,99 s
999,9 s
9999 s

CHARAKTERISTIKA
Stopky jsou vybaveny dvěma vzájemně izolovanými vstupy:
start a stop. Mohou být ovládány objevením se či ztrátou
stejnosměrného nebo střídavého napětí, zkratem nebo
rozevřením kontaktu. Polarita napětí na vstupech je
libovolná.
Stopky umožňují provést následující měření:
doba trvání impulsu,
doba mezi výskytem impulsů,
interval mezi impulsy,
doba sepnutí nebo odpadnutí relé,
doba zavření nebo rozevření kontaktů,
součty časů jednotlivých měření.

POUŽITÍ
Stopky jsou určeny k měření času v soustavách zabezpečovací elektroenergetické automatiky. Napájení z interního
akumulátoru umožňuje měřit i v místech bez potřebného napájení.
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PF

[posouvač fáze]

Rozsah regulace proudu

0 ÷ 2 A, 0 ÷ 10 A, 0 ÷ 20 A

Výkon proudového zdroje

do 40 VA

Rozsah regulace napětí

0 ÷ 120 V

Výkon napěťového zdroje

do 40 VA

Rozsah regulace úhlu

0 ÷ 360º

Přípustná mezní chyba
měření napětí

± (1 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Přípustná mezní chyba
měření proudu

± (1 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Přípustná mezní chyba
měření úhlu

± (1º + 1 číslice)

Přípustná mezní chyba měření času

± (0,01 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Kryt: stupeň krytí

IP 67

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry

430 x 320 x 110 mm

Hmotnost

cca 8 kg

18

CHARAKTERISTIKA
Posouvač generuje na svých výstupech sinusový proud a napětí
50 Hz s pravidelnou amplitudou a úhlem vzájemného fázového
posunu. Je vybaven digitálním voltmetrem, ampérmetrem
a měřičem úhlu a času.

POUŽITÍ
Posouvač fáze je určen ke kontrole na úhel reagujících ochran, např. srovnávacích-fázových nebo zemního zkratu.
Umožňuje měřit úhel reakce a času aktivace ochrany.
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GU3F

[generátor trojfázových napětí]

Maximální výstupní napětí

120 nebo 300 V

Výstupní výkon

40 VA / fázi

Přípustná mezní chyba

± (1 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Kryt: stupeň krytí

IP 67

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry

430 x 320 x 110 mm

Hmotnost

20 kg

20

CHARAKTERISTIKA
Generátor má dvoustupňovou regulaci napětí – souběžně pro
zvolené fáze a pro každou fázi zvlášť s možností vypnutí dané
fáze.
Jednofázové napájecí napětí 50 Hz je po zredukování posunuto
o úhel 120° a tvoří trojfázovou hvězdu. Následně po zesílení
jsou napětí vedena na výstupy transformátorem se zvyšovacím
převodovým poměrem.

POUŽITÍ
Zařízení je určeno ke kontrole zařízení napájených třífázovým napětím. Umožňuje simulovat stavy asymetrie soustav
a poruchy/ztrátu libovolné napájecí fáze. Je používáno například ke kontrole soustav ochran.
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PWPN-1

[přenosný proudově-napěťový zdroj]

Rozsah regulace proudu:
- na rozsahu 5 A a zatížení do 80 mΩ
- na rozsahu 20 A a zatížení do 30 mΩ

0÷5A
0 ÷ 20 A

Rozsah regulace napětí
na zatížení od 15 kΩ

0 ÷ 230 V AC

Přípustná mezní chyba

± (1 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Kryt: stupeň krytí

IP 67

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry

270 x 246 x 174 mm

Hmotnost

cca 6 kg
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CHARAKTERISTIKA
Přístroj generuje sinusový proud nebo napětí se síťovou
frekvencí a regulovanou amplitudou. Je vybaven ampérmetrem/
voltmetrem. Volba generované a měřené veličiny (proud
nebo napětí) se provádí dvoupolohovým přepínačem, což je
signalizováno svícením příslušné LED diody (A nebo V).

POUŽITÍ
Přenosný proudově-napěťový zdroj typu PWPN–1 je určen ke kontrole zatížení proudových měničů, k měření proudové citlivosti
ochran atd.
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RL-64D

[zařízení pro dálkové řízení]

Zpoždění přenosu příkazů
- výstup standard
- výstup výkonu

2,2/4,2 ms + časový filtr, výstup standard; jeden/více
4,0/6,0 ms + + časový filtr, výstup standard; jeden/více

Zpoždění plynulého digitálního přenostu

0,4 ms

Počet ovládacích signálů

4 až 2 možnost trvalého zasílání rozkazů

Rozsahy napětí na příkazovém vstupu

24 V, 60 V, 120 V, 250 V DC, nastavitelná mez napětí příkazového vstupu 70% Un

Vstup příkazů:
- standardní
- výkonu

elektromechanické relé: 1000 V, 100 W zapojovaný proud 1 A, stálý proud 2,5 A čas zapnutí 1 ms
elektromechanické relé: 7500 V, 50 W zapojovaný proud 3 A, stálý proud 5 A čas zapnutí 3 ms

Linkový vstup
- elektrický
- optický

E1 2 Mbit/s podle G.703.6, výstup/vstup symetrické 120 Ω nebo X.21 nx64 kbit/s
2 Mbit/s, jednomod., práce v II nebo III okně, dosah 20 do 120 km

Zařízení může mít dva linkové vstupy
Doba spojení linkových kanálů

< 5 ms

Výstupní signál zařízení

rámcovaný, rámec dle ITU-T G.704; linkový kód HDB3

Stacionární digitální rozhraní

V.24 asynchronní 19,2 bit/s; V.24 synchronní nx64 kbit/s; V.35 nx64 kbit/s; X.21 nx64 kbit/s

Kontrolní rozhraní - lokální / dálkové

USB, RS232 / Ethernet 10/100 BaseT, protokol SNMP

Obsah denníku událostí

1000 událostí, s indikátorem času

Rozlišovací schopnost záznamníku času

1 ms, s časovou synchronizací mezi spolupracujícími komponenty zařízení

Synchronizace času v zařízení

Ethernet 10/100 BaseT, protokol SNTP v síti LAN nebo GPS protokol NMEA

Dostupné telekomunikační služby

digitální komunikační kanály s rozhraním: RS232 asynchronní, V.24 synchronní, X.21, V.35
analogová telefonická rozhraní se signalizací E&M,analogové telefonické kanály (POTS)

Plášť pro 4÷8 příkazů/20 příkazů

kazeta 3U / 6U

Rozsah pracovních teplot

0 ºC ÷ 45 ºC

Napájení

230 V, 50 Hz nebo 220 V DC, 40 VA

Rozměry pláště 3U

483 x 133 x 298 mm

Hmotnost

5,5 kg
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MND-26

[přístroj pro měření nesoučasnosti kontaktů vypínače]

Časový rozsah měření

do 23 s

Rozlišovací schopnost měření

0,1; 0,2; 0,5; 1,0 ms

Přípustná mezní chyba

± (0,01 % indikované hodnoty + 1 číslice)

Počet měřených kontaktů

6

Paměť

90 měření

Počet vstupů "START"

2

Iniciační měřící napětí (vnitřní start)

110 ÷ 220 V AC / DC

Možnost ovládání cívek vypínače

dva ovládací výstupy

Napětí cívky vypínače ( vnitřní start)

48 ÷ 220 V DC

Analogové kanály

3 proudové

Měřící rozsah v analogových kanálech

-5 A ÷ +5 A

Rozsah pracovních teplot:
přístroje
tiskárny

–5 ºC ÷ +40 ºC
+5 ºC ÷ +35 ºC

Kryt: stupeň krytí

IP 67

Napájení

230 V, 50 Hz + interní akumulátor

Rozměry

500 x 390 x 190 mm

Hmotnost

cca 11 kg
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CHARAKTERISTIKA
Tento měřící přístroj je přenosným zařízením pracujícím na
mikroprocesorovém základě.
Měřič MND-26 umožňuje zjistit nesoučasnost práce kontaktů
v cyklech V, Z, VZ, ZV, VZV – rovněž se zohledněním času
činnosti pohonného mechanismu vypínače pro jeho sepnutí.
Lze využít funkce vnitřního startu – pak je celé měření
prováděno automaticky a končí po stanoveném čase nebo lze
iniciovat měření objevením se vnějšího napěťového signálu
110 ÷ 220 V AC/DC. Měření lze také zahájit po změně stavu
jednoho z kontaktů (jen měření nesoučasnosti, ale za to bez
nutnosti napěťově ovládat vypínač).
Výsledky měření jsou uloženy v paměti a jsou indikovány na
displeji z tekutých krystalů a mohou být vytištěny na interní
tiskárně typu Kafka, a mohou být také zaslány do počítače
pomocí USB přípojky a do USB paměťového média.
Doba trvání vibrace kontaktů může být vyčtena z vytištěných
údajů nebo ze zaregistrovaného časového průběhu
v počítačovém programu.
Během měření časů a proudů se také provádí měření napájecího
napětí cívky vypínače.
Měřící přístroj s tiskárnou je umístěn v pouzdře a může být
napájen externím akumulátorem.
Do zařízení je zabudována nabíječka akumulátoru. Tiskárna je
doplňkovou výbavou.

POUŽITÍ
Přístroj pro měření nesoučasnosti kontaktů vypínače typ MND–26 je určen k souběžnému měření otvíracích a zavíracích
časů až 6 kontaktů vypínače, což umožňuje zjistit nesoučasnost jejich práce.
Umožňuje také záznam analogových průběhů (např. proudů procházejících vypínacími a spínacími cívkami a případně
proud cívky pohonného mechanismu vypínače v okamžiku jeho sepnutí).
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WPS-300/600
[zdroj stejnosměrného proudu]

Rozsah regulace výstupního proudu
pro WPS-300
pro WPS-600

20 ÷ 380 A
20 ÷ 600 A

Rozsah regulace času vybuzení proudu
pro WPS-300
pro WPS-600

2 ÷ 255 s
2 ÷ 15 s

Maximální výstupní výkon

1,5 kW

Rozlišovací schopnost měření napětí

0,1 mV

Rozlišovací schopnost regulace proudu

2A

Síťová pulsace

<1%

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry
pro WPS-300
pro WPS-600

320 x 360 x 240 mm
524 x 428 x 220 mm

Hmotnost
pro WPS-300
pro WPS-600

cca 18 kg
cca 26 kg
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CHARAKTERISTIKA
Vyráběny jsou dvě verze zdrojů stejnosměrného proudu
WPS-300 a WPS-600 lišící se rozsahem regulace: výstupního
proudu a času jeho vybuzení.
Zařízení obsahuje impulsní napáječ, mikroprocesorový řídící
člen a displej z tekutých krystalů LCD.
Zařízení měří v každé sekundě výstupní proud a pokles napětí na
vnějším obvodu. Tyto veličiny a vypočtené hodnoty rezistance
jsou přímo zobrazovány na LCD displeji zařízení a zapisovány do
paměti, odkud mohou být zaslána do počítače prostřednictvím
rozhraní RS232. Nastavování výchozích parametrů se provádí
pomocí klaviatury zařízení.

POUŽITÍ
Zdroj umožňuje měřit rezistanci kontaktů vypínače, rezistanci spojů a další, při nichž je požadován stejnosměrný proud
velké intenzity.
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ZCW-1

[napájecí zdroj cívek vypínačů]

Rozsah regulace výstupního napětí

0 ÷ 260 V

Rozsah výstupního proudu

max 2,5 A

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry

280 x 200 x 180 mm

Hmotnost

cca 3 kg
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CHARAKTERISTIKA
Po zapnutí napájení se na displeji objeví poslední použité
nastavení napětí. Změny nastavení výstupního napětí zdroje se
provádějí pomocí kláves či . Po stisknutí klávesy MENU se
objeví možnosti: DOBA GENEROVÁNÍ, ZMĚNA NAPĚTÍ NAHORU,
ZMĚNA NAPĚTÍ DOLŮ, mezi nimiž volíme
i .
Po stisknutí klávesy MENU vstupujeme do podmenu zvoleného
pomocí kláves
a
nastavíme novou hodnotu. Chceme-li
uložit nové nastavení stiskneme MENU. Stisknutí ESC znamená
opuštění volby bez zápisu změny do paměti. Stisknutím klávesy
START/STOP zapínáme nebo vypínáme generování nastaveného
napětí. Během generování nelze v MENU nastavení měnit.
Během zobrazování nastavených hodnot napětí můžeme
stisknutím klávesy ESC aktivovat režim automatiky „A”.
V tomto režimu pomocí kláves nebo provádíme skokovou
změnu napětí o percentuální hodnotu nastavenou ve volbách
ZMĚNA NAPĚTÍ NAHORU, ZMĚNA NAPĚTÍ DOLŮ. Na LCD displeji
se zobrazuje: změněné napětí a percentuální změna ve vztahu
k nastavenému jmenovitému napětí.
Volba DOBA GENEROVÁNÍ umožňuje nastavit trvalou práci nebo
vypnutí generování po nastaveném čase v rozsahu od 1 s do
60 s. Napáječ je zajištěn proti přetížení proudem přes 2,5 A
vypnutím generování (signalizace LED >I).

POUŽITÍ
Napájecí zdroj cívek vypínačů je určen k testování správné funkce vypínačů při sníženém nebo zvýšeném napájecím
napětí.
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ZNR-1

[budící zdroj proudu k měření krokového a dotykového napětí]

Výstupní výkon

3,5 kVA

Výstupní napětí

100, 200, 400 V AC

Regulace proudu

plynulá do 50 A AC

Přípustná mezní chyba

± (0,2 % indikované hodnoty + 2 číslice)

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Kryt: stupeň krytí

IP 42

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry

530 x 430 x 210 mm

Hmotnost

cca 50 kg
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CHARAKTERISTIKA
Zařízení je proudovým napájecím zdrojem o výkonu 3,5 kVA,
generujícím libovolně dlouhou dobu střídavý proud do 50 A.
Budící zdroj je vybaven digitálním ampérmetrem a voltmetrem
k měření výstupních parametrů.
Velká hodnota zkušebního proudu umožňuje dosáhnout
měřícího napětí vyššího než napětí šumu a dosáhnout tak
požadované kvality měření.
V situaci velké rezistance měřícího obvodu lze využít dva
doplňkové rozsahy se zvětšenou hodnotou výstupního napětí:
– 200 V AC a proudu do 18 A,
– 400 V AC a proudu do 9 A.
Na objednávku vyrábíme verzi s rozsahem 1000 V.

POUŽITÍ
Budící zdroj proudu k měření krokového a dotykového napětí se používá k vybuzení měřícího proudu v dané zemnící
soustavě při měření krokových a dotykových napětí. Spolu s měřičem krokového a dotykového napětí typ MNR-1 sloužícím
k měření krokového nebo dotykového napětí představuje kompletní testovací sadu pro testování zemnících soustav.
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ZNR-2

[budící zdroj proudu k měření krokového a dotykového napětí]

Výstupní výkon

7,5 kVA

Výstupní napětí

150, 300 V AC

Regulace proudu

plynulá do 60 A AC

Přípustná mezní chyba

± (0,2 % indikované hodnoty + 2 číslice)

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Napájení

230 V nebo 400 V, 50 Hz

Rozměry

465 x 660 x 880 mm

Hmotnost

cca 75 kg
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CHARAKTERISTIKA
Zařízení je proudovým napájecím zdrojem o výkonu 7,5 kVA,
generujícím libovolně dlouhou dobu střídavý proud do 60 A.
Budící zdroj je vybaven digitálním ampérmetrem a voltmetrem
k měření výstupních parametrů.
Velká hodnota zkušebního proudu umožňuje dosáhnout měřící
napětí vyšší než napětí šumu a dosáhnout tak požadované
kvality měření.
Dva rozsahy výstupního napětí a proměnlivá polarita značně
rozšiřují rozsah jeho použitelnosti.
Zdroj má modulární konstrukci a je umístěn na vozíku
umožňujícím snadnou manipulaci a transport.

POUŽITÍ
Budící zdroj proudu k měření krokového a dotykového napětí se používá k vybuzení měřícího proudu v dané zemnící
soustavě při měření krokových a dotykových napětí v půdách se sníženou vodivostí (horniny, písky). Spolu s měřičem
krokového a dotykového napětí typ MNR-1 sloužícím k měření krokového nebo dotykového napětí představuje kompletní
testovací sadu pro testování zemnících soustav.
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MNR-1

[měřič krokového a dotykového napětí]

Rozsah měřených napětí

100 mV ÷ 100 V, 50 Hz

Třída přesnosti

1,5

Vstupní odpor

cca 300 kΩ

Možnost přemostění rezistory

1000 Ω, 1500 Ω, 3000 Ω

Rozsah signalizace

20 ÷ 100% rozsahu

Napájení

z externích Cd-Ni článků
(možnost dobíjení článků pomocí
externího napájecího zdroje)

Rozměry

450 x 350 x 120 mm

Hmotnost

cca 5 kg
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CHARAKTERISTIKA
Měření krokového a dotykového napětí se provádí pomocí sady
měřících sond a přenosného měřiče, který umožňuje zvolit
příslušnou hodnotu měřícího rozsahu a vstupního odporu.
Výsledek měření indikuje ručičkový ukazatel. Komplet obsahuje
pouzdro, v němž se nachází měřič krokového a dotykového
napětí, měřící kabely, síťový kabel sloužící k napájení článků
akumulátoru a sadu měřících sond: dvě deskové sondy rozměrů
280 x 140 mm pro umístění na podkladu a dvě elastické sondy
na ruce.

POUŽITÍ
Měřič je určen k měření krokového a dotykového napětí vyskytujícího se u elektroenergetických zařízení, zejména
v blízkosti uzemnění a u kovových konstrukcí.
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WP-100
[proudový zdroj]

Zatížení el. proudem Izn

0 ÷ 100 A

Maximální výkon

500 VA

Rozsah regulace výstupního napětí

0 ÷ 250 V (pro proud 0,8 A)

Přípustná mezní chyba měření napětí

± (0,2 % indikované hodnoty + 2 číslice)

Přípustná mezní chyba měření proudu

± (0,2 % indikované hodnoty + 2 číslice)

Jmenovitý příkon

600 VA

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry

475 x 357 x 176 mm

Hmotnost

cca 25 kg
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CHARAKTERISTIKA
Proudový zdroj WP-100 je určen k trvalé práci v rozsahu
regulace proudu 0 ÷ In, a pro regulaci napětí 0 ÷ 250 V.
Proudový obvod je izolován od napájecí sítě. Napěťový obvod
je se sítí galvanicky spojen. Zařízení má digitální indikaci
hodnot vybuzeného proudu, napětí a času. Digitální stopky jsou
ovládány libovolným signálem nebo změnou stavu. Proudový
zdroj je vybaven nadproudovou a termickou ochranou chránící
ho před přehřátím nebo poškozením. Ovládání práce zdroje
spočívá v provedení volby z 5 různých pracovních režimů.

POUŽITÍ
Proudový zdroj typ WP-100 je určen k napájení zařízení vyžadujících kontrolu a regulaci soustav závislých na hodnotě jimi
protékajícího proudu střídavým napětím, např. proudových měničů, nadproudových relé a pod.
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WP-1000
[proudový zdroj]

Časový rozsah měření

0 ÷ 166 min.

Maximální krátkodobý proud

3000 A

Maximální stálý proud

1500 A

Maximální napětí napěťového zdroje

2500 V

Maximální výstupní napětí

3 kVA

Přípustná mezní chyba pomiaru napětí

± (0,2 % indikované hodnoty + 2 číslice)

Přípustná mezní chyba měření proudu

± (0,5 % indikované hodnoty + 5 číslic)

Kapacita záznamového zařízení

64 měření

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry

400 x 880 x 610 mm

Hmotnost

50 kg
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CHARAKTERISTIKA
Proudový zdroj je multifunkční zařízení využívající
mikroprocesorovou techniku k ovládání soustav s velkým
výkonem. Zdroj dodává k zatížení střídavý proud 50 Hz
nastavitelný od 0 do 3000 A. Do 1500 A je proud dodáván po
libovolně dlouhou dobu. Přes 1500 A činí pracovní doba 3 s,
3000 A je generována po dobu 1 s. Kromě silnoproudých obvodů
je přístroj vybaven regulovaným zdrojem 2500 V / 1 A a 500 V /
5 A ke snímání charakteristik magnetizace proudových měničů
1 A a 5 A. Maximální výkon dodávaný k zatížení činí 3 kVA. Měřící
parametry jako: proudový převod, chyba v transformačním
poměru, úhlová chyba, celková chyba a výkon při zatížení
mohou být zobrazeny na obrazovce grafického displeje
v podobě změřených nebo vypočtených veličin nebo v podobě
grafu dané veličiny ve funkci proudu nebo napětí.
Všechny změřené nebo vypočtené veličiny mohou být zapsány
do paměti a prezentovány na obrazovce nebo zaslány do
počítače přes rozhraní RS 232. S proudovým zdrojem je
dodáván program pracující v prostředí Windows umožňující
snímat ze zdroje zapsané naměřené hodnoty, analyzovat je
a zpracovávat a konvertovat do kalkulačního listu.
Tento program také umožňuje poslat po komunikační lince do
zdroje několik nastavovacích povelů.
Zdroj tvoří dva moduly umístěné na přepravním vozíku.
Kromě zdroje WP-1000 je vyráběna také verze WP-500 s nižšími
výstupními proudy.

POUŽITÍ
Měřící sestava WP-1000 je určena ke zkouškám proudových měničů a může být využita ke kontrole nadproudových relé
a soustav reagujících na hodnoty proudu a napětí, a také soustav bezpečnostní automatiky.
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WPu-4000
[proudový zdroj]

Jmenovité zatížení el. proudem Izn

0 ÷ 4000 A

Maximální výkon

10 kVA

Rozsah regulace výstupního napětí

0 ÷ 400 V

Přípustná mezní chyba
měření napětí

± (0,2% indikované hodnoty + 2 číslice)

Přípustná mezní chyba
měření proudu

± (0,2% indikované hodnoty + 2 číslice)

Měřící rozsah stopek

0,1 ms ÷ 100 h

Přípustná mezní chyba stopek

± (0,01% indikované hodnoty + 1 číslice)

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Napájení

400 V, 50 Hz

Rozměry

550 x 660 x 1000 mm

Hmotnost

cca 85 kg
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CHARAKTERISTIKA
Proudový zdroj, který je schopen generovat proudy do několika
tisíc ampér, má modulární konstrukci obsahující ovládací panel
a proudový zdroj a vozík umožňující snadnou manipulaci
a přepravu. Jestliže to vnější obvod umožňuje, můžeme
z této sestavy zdroje krátkodobě (15 s) dodat k zatížení proud
s hodnotou 4200 A.
Ze zdroje jsou vyvedeny silnoproudé svorky, jimiž je k zatížení
dodáván proud střídavě z výstupů 4000 A / 2,5 V nebo 100 A / 0,5 V.
Každý zdroj je třeba používat zvlášť.

POUŽITÍ
Zdroj WPu-4000 je zařízení s největším výkonem a největším výstupním proudem z celé řady zdrojů typu WPu.
Jde o přenosnou testovací soupravu určenou k napájení střídavým proudem zařízení, jež vyžadují kontrolu a regulaci soustav
závisejících na hodnotách protékajícího proudu nebo napětí, např.: tepelných relé, proudových měničů, nadproudových
relé, primárních relé a pod., a zejména ke zkoušení spouští ve výkonových vypínačích typu APU.
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WPPS-300

[zdroj střídavého a stejnosměrného proudu]

Rozsah regulace proudu I AC

0 ÷ 300 A

Rozsah regulace výstupního napětí U AC

0 ÷ Uz (pro proud 4 A)

Rozsah regulace proudu I DC

0 ÷ 100 A

Měřící rozsah milivoltmetru DC

0 ÷ 2000 mV

Maximální výkon zdrojů

800 VA pro AC a 300W pro DC

Přípustná mezní chyba
měření napětí a proudu AC / DC

± (0,2 % indikované hodnoty + 2 číslice)

Jmenovitý příkon

1000 VA

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Vlhkost

do 80 %

Kryt: stupeň krytí

v případě speciálního provedení II třída
ochronności a IP 67

Napájení Uz

230 V, 50 Hz

Rozměry

486 x 392 x 191 mm

Hmotnost

cca 27 kg
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CHARAKTERISTIKA
Zdroj WPPS-300 je určen k trvalé práci v celém regulačním
rozsahu každého z výstupních obvodů. Zařízeno disponuje
digitálním načítáním hodnot vybuzeného proudu, napětí
a měřeného času. Digitální stopky jsou řízeny změnou
bezpotenciálového stavu nebo libovolným napěťovým signálem.
Zdroj má bezpečnostní výbavu, jež ho chrání před poškozením.
Zdroj WPPS-300 má odolný plastový plášť ABS.
Na zvláštní objednávku může být zdroj vyroben ve II. třídě
ochrany a těsnosti IP 67.

POUŽITÍ
Zdroj střídavého a stejnosměrného proudu typ WPPS-300 je určen ke kontrole a nastavení zařízení bezpečnostní automatiky
napájených střídavým napětím nebo stejnosměrným a střídavým proudem, např. proudových měničů, nadproudových
a napěťových relé, spouští, motorových vypínačů, kontaktů vypínačů, atd.
Umožňuje mimo jiné:
zjištění skutečného převodu proudového měniče,
kontrolu a regulaci soustav bezpečnostní automatiky,
zjištění mezí aktivace relé,
zjištění vlastních časů vypínačů,
zjištění rezistance hlavních kontaktů vypínačů.
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TP-100
[zkoušeč proudových měničů]

Maximální příkon

cca 650 VA

Maximální výkon proudového výstupu IPRI

600 VA

Rozsah regulace proudu IPRI

0 ÷ 120 A

Měřící rozsah proudu ISEC

0 ÷ 10 A

Měřící rozsah napětí USEC

0 ÷ 100 V

Doba práce proudového zdroje IPRI pro proud do 100 A

trvale

Rozsah regulace napěťového výstupu U pro zátěžový proud I 0 ÷ 0,5 A

0 ÷ 1000 V

Přípustná mezní chyba měření proudu a napětí

±(0,2 % indikované hodnoty + 2 číslice)

Měřící rozsah timeru

0 ÷ 100 h

Rozsah pracovních teplot

-5 ºC ÷ +40 ºC

Vlhkost

do 80%

Napájení

230 V, 50 Hz

Rozměry

480 x 390 x 190 mm

Hmotnost

cca 25 kg
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CHARAKTERISTIKA
Zkoušeč proudových měničů umožňuje :
zjištění úhlové a proudové chyby, skutečného převodu
proudového měniče, zatížení sekundárního vinutí
proudového měniče,
zjištění a regulace mezí aktivace proudových relé
a napěťových vypínačů,
zjištění časovo-proudové charakteristiky nadproudových
ochran a motorových vypínačů,
zjištění vlastních časů vypínačů a stykačů,
zkoušení členů zpožďovacích vybavovačů,
kontrolu a regulaci jiných prvků bezpečnostní automatiky
závislých na hodnotě jimi protékajícího proudu a napětí,
archivaci, analýzu a přenos dat do počítače.

POUŽITÍ
Zkoušeč proudových měničů TP-100 je určen ke kontrole proudových měničů pracujících v obvodech sloužících k měření
a vyúčtování elektrické energie. Kontrolu je třeba provést v případě:
provádění přejímacích, postmontážních, provozních a pozávadových zkoušek,
je-li poškozen proudový měnič, jsou poškozeny cejchovní plomby nebo pokud strany zjistí chybné údaje a není-li jisté,
jaký je správný převod (chybí výrobní štítek).
Zkoušeč může být navíc využit ke kontrole a regulaci prvků bezpečnostní automatiky napájených střídavým napětím, např.
vypínačů, proudových a napěťových měničů, proudových spouštěčů, motorových vypínačů atd.
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