
 

 

 

WYMUSZALNIK  PRĄDOWY 

typ  WP-1000 
 

PRZEZNACZENIE 

Wymuszalnik prądowy WP-1000 przeznaczony jest do: 

 sprawdzania pomiarowych przekładników prądowych 

klasy 0,5 i 1 pracujących w układach półpośrednich  

i pośrednich służących do rozliczeń energii, 

 sprawdzenia zabezpieczeniowych przekładników 

prądowych klasy 5P i 10P, 

 wstępnej oceny pomiarowych przekładników 

prądowych klasy 0,1, 0,2, 0,2S i 0,5S w przypadkach, gdy 

parametry przekładników znacznie odbiegają od 

deklarowanych wartości. 

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). 

 

 

CHARAKTERYSTYKA 

Wymuszalnik prądowy WP-1000  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, 

 kontrolę i nastawę innych elementów automatyki zabezpieczeniowej zależnych od wartości 

przepływającego prądu i napięcia, 

 archiwizowanie, analizę i transfer danych do komputera, 

 



 

DANE TECHNICZNE 

 

Maksymalny pobór mocy  ok. 3000 VA 

Maksymalna moc wyjścia prądowego IPRI  2500 VA 

Zakres regulacji prądu  IPRI (3000A): do 3000 A 

Zakres regulacji prądu  IPRI (100A): do 100 A 

Zakres pomiarowy prądu ISEC  do 10 A 

Zakres pomiarowy napięcia USEC  do 100 V 

Czas pracy źródła prądowego IPRI (3000A) : 

                                                                  do 1500A 

                                                                  1500A ÷ 3000A 

 

Ciągły 

3 sek 

Czas pracy źródła prądowego IPRI (100A) : Ciągły 

Zakres regulacji wyjścia napięciowego U2 dla prądu obciążenia I (do 10) A do 500V 

Zakres regulacji wyjścia napięciowego U3 dla prądu obciążenia I (do 2) A do 2500V 

Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru prądu i napięcia  ±(0,2 % w.w. + 2c) 

Sterowanie sygnałami: czas start, czas stop, zdalny załącz i wyłącz zboczem bezpotencjałowo oraz  

(5 ÷ 220)VDC lub AC 

Zakres pomiaru czasu: (0 ÷ 100)h 

Rozdzielczość pomiaru czasu: 1 ms 

Zakres temperatury pracy  -5 ÷ +40 °C 

Wilgotność  do 80% 

Zasilanie  230 V, 50 Hz 

Waga  ok. 50 kg 

 


