
 

 
 

Seria GPT-9500 
 Wielokanałowy Tester Bezpieczeństwa 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CECHY: 

 

 
 Moc wyjściowa testu AC równa 150VA 
 Tester 3w1: ACW, DCW, IR 
 Wbudowany 8-kanałowy moduł wyjść 
 Kolorowy wyświetlacz TFT LCD 480 x 272 
 Ekport/Import parametrów testowych poprzez USB Host 
 Funkcja Statystyczna (Licznika) 
 Pomiar rezystancji izolacji do 10GΩ 
 Wbudowane interfejsy: RS-232C, USB Device/Host, Signal I/O 

 



GW Instek wprowadza nowy wielokanałowy, tester wytrzymałości napięciowej - serię GPT-9500. Na serię składają się 2 modele, gdzie 
każdy z nich ma wbudowany 8-kanałowy moduł wyjść. Seria ta spełnia przepisy bezpieczeństwa: IEC, EN, UL, CSA, GB, JIS oraz wiele 
innych. Seria ta ma na celu zaspokojenie potrzeb podstawowych testów ogólnych komponentów elektronicznych i rutynowych testów 
elementów uzwojenia. 
 

Seria GPT-9500 jest testerem wielokanałowym typu "trzy w jednym", zapewniającym test wytrzymałości napięciowej AC (max. 5kV), 
test wytrzymałości napięciowej DC (max. 6kV) oraz pomiar rezystancji izolacji (max. 1000V). Konstrukcja serii jest zgodna z 
najnowszymi wymaganiami normy IEC-61010-2-034 i zbudowana jest na platformie o mocy wyjściowej AC 150VA. Stan 8 kanałów 
GPT-9513 może być ustawiony na H, L lub X w zależności od wymagań testowych, szczególnie przydatny dla elementów uzwojenia 
takich jak transformatory do wykonywania wzajemnych testów w wielu punktach dla pojedynczych elementów. GPT-9503 zapewnia 
tylko ustawienie statusu H lub X, co jest bardziej odpowiednie dla komponentów ogólnych, takich jak komponenty bierne do 
testowania wysokiego napięcia pomiędzy dwoma punktami. 
 

Seria GPT-9500 wykorzystuje 4,3'' kolorowy wyświetlacz LCD (rozdzielczość 480 x 272), który zapewnia użytkownikom dostęp do 
pełnej informacji pomiarowej oraz przyjazny dla użytkownika interfejs obsługi, ułatwiając obsługę i ustawianie parametrów 
pomiarowych. Test AUTO wyświetla wyniki również w formie tabelarycznej, dlatego nie ma potrzeby przełączania ekranu, aby zobaczyć 
wszystkie wyniki testu. Jednocześnie seria posiada funkcję zliczania statystycznego. Użytkownicy mogą szybko uzyskać całkowitą 
liczbę testów i liczbę NO-GO bez konieczności podłączania zewnętrznego licznika. Wszystkie kanały modułu wyjść są skonfigurowane 
na tylnym panelu testera. Oprócz tego, że tester jest stosunkowo estetyczny, gdy jest zamontowany w racku, jego konstrukcja pozwala 
uniknąć obrażeń ciała, zapobiegając przypadkowemu kontaktowi podczas procesu produkcyjnego. Funkcja wykrywania rozłączenia 
została zaimplementowana w danej serii, aby uniknąć błędnej oceny testu spowodowanej rozłączeniem przewodu. 
 

Inne funkcje i cechy serii GPT-9500 obejmują funkcję eksportu/importu ustawień parametrów, która umożliwia skopiowanie ustawień 
jednego testera do tych samych modeli testerów znajdujących się w innym miejscu na linii produkcyjnej poprzez pamięć USB. W ten 
sposób można szybko rozbudować stanowiska testowe linii produkcyjnych i uniknąć ryzyka wystąpienia błędów spowodowanych 
powtarzającymi się wejściami; funkcja zerowego startu, która pozwala uniknąć wpływu chwilowego napięcia na badane urządzenie; 
funkcja blokady wewnętrznej, która jest strukturą sprzętową zabezpieczającą, pozwalającą użytkownikom na podłączenie 
zewnętrznych urządzeń zabezpieczających; Interfejsy Signal I/O i RS-232C/USB device na tylnym panelu, które może być używane do 
zewnętrznej kontroli i monitorowania lub gromadzenia danych pomiarowych.  
 

PREZENTACJA URZĄDZENIA 

 

1. Kolorowy wyświetlacz LCD 480x272 pokazujący 
między innymi najważniejsze parametry 
pomiarowe, napięcie testowe i wyniki pomiaru 
 

2. Wskaźnik LED o dużej jasności pokazujący status 
testera 
 

3. Wyjście wysokonapięciowe AC 5kV, DC 6kV, IR 1kV 
 

4. Wysokonapięciowe zaciski RETURN 
 

5. Wejście USB Host pozwalające na import/eksport 
ustawień, aktualizację oprogramowania i 
przechwytywanie ekranu 
 

6. Przyciski wyboru funkcji powiązane bezpośrednio 
z funkcjami wyświetlanymi na ekranie 
 

7. RS-232C/USB device służące do sterowania z 
poziomu komputera 
 

8. Interfejs Signal I/O umożliwiający zewnętrzne 
sterowanie „start” i „stop” oraz do monitorowania 
statusu testera 

 

9. 8 kanałów wyjściowych pozwalających na 
ustawienie statusów H, L lub X w zależności od 
modelu 



A. Projekt spełniający wymagania IEC 61010-2-034  B. Przyjazny interfejs użytkownika 

 
Spełnienie wymagań IEC 61010-2-034 

 

 
Kolorowy wyświetlacz LCD, Wskaźnik LED i Przyciski 

Funkcyjne 

GPT-9500 jest pierwszym na świecie wielokanałowym testerem 
bezpieczeństwa spełniającym wymagania normy IEC 61010-2-034 
(Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych urządzeń 
pomiarowych, kontrolnych i urządzeń laboratoryjnych - szczególne 
wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych w zakresie rezystancji 
izolacji oraz urządzeń testujących wytrzymałość elektryczną). Oprócz 
tego, względy bezpieczeństwa obejmują również podwójną izolację 
dla napięć wejściowych i wyjściowych, bezpieczny mechanizm 
wyjściowy/ostrzegawczy, mechanizm rozładowania po próbie itp. w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika podczas pracy. 
 

 Obsługa urządzenia została maksymalnie uproszczona 
poprzez użycie przycisków funkcyjnych znajdujących się pod 
ekranem LCD. Pozwala to na łatwą zmianę funkcji testowej 
poprzez naciśnięcie przycisków funkcyjnych. Również 
obrócenie pokrętła w celu zmiany wartości pomiaru,  
znacznie poprawia wygodę obsługi. Natychmiastowa 
aktualizacja stanu różnych wskaźników na panelu przednim w 
zależności od stanu na wyświetlaczu, nie tylko zapewnia 
użytkownikom bardziej wszechstronną kontrolę stanu testu, 
ale również pozwala uniknąć niepotrzebnego ryzyka 
związanego z obsługą. Na przykład, gdy trwa test, wskaźnik 
wyjścia wysokiego napięcia będzie nadal migał. 

C. Przedstawienie pełnych informacji pomiarowych 
 

 
 

Bogactwo wyświetlanych informacji 

  

 
 

Wylistowanie wyników w trybie AUTO 
Duży wyświetlacz LCD wyraźnie i jednocześnie wyświetla napięcie 
testowe, parametry testu, stan testu, wartość pomiaru i wynik oceny. 
Stan wykorzystania kanału i wyniki zliczania statystycznego 
(całkowita liczba testów i liczba błędów) mogą być wyświetlane 

 jednocześnie, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo uzyskać 
kompletne informacje bez konieczności przełączania ekranu lub 
podłączania zewnętrznego licznika. Dodatkowo, tryb AUTO 
obsługuje również wyniki w formie tabelarycznej, co znacznie 
poprawia wygodę obserwacji 

D. Łatwość duplikowania parametrów  E. Mechanizm importu/eksportu ustawień 

 

 

 

 

Eksport/Import ustawień  Konfigurowalne kanały na panelu tylnym 
Seria GPT-9500 obsługuje eksport/import parametrów ustawień za 
pośrednictwem pamięci USB. Użytkownicy muszą ustawić tylko 
jeden tester, a ustawienia mogą być szybko i masowo kopiowane do 
wszystkich testerów na liniach produkcyjnych, co nie tylko poprawia 
wydajność testów produkcyjnych, ale także pozwala uniknąć błędów 
spowodowanych wielokrotnym wprowadzaniem danych.  

 Wszystkie kanały wyjściowe serii GPT-9500 są 
skonfigurowane na tylnym panelu. Oprócz estetyki 
urządzenia, ważniejsze jest skuteczne ograniczenie 
możliwości przypadkowego kontaktu przez personel. Każdy 
kanał zapewnia detekcję rozłączenia, aby uniknąć wykonania 
nieprawidłowego testu.  



SPECYFIKACJA 
Wytrzymałość AC 
Zakres napięcia wyjściowego 
Rozdzielczość napięcia wyjściowego 
Dokładność napięcia wyjściowego 
Maksymalna moc znamionowa 
Maksymalny prąd znamionowy 
Sygnał wyjściowy - kształt 
Sygnał wyjściowy – częstotliwość 
Niestabilność napięcia 
Dokładność woltomierza 
Zakres pomiarowy prądu 
Największa rozdzielczość prądu 
Dokładność pomiaru prądu 
Offset prądu 
Detekcja ARC 
Narastanie sygnału (Czas narastania) 
Opadanie sygnału (Czas opadania) 
Czas oczekiwania 
Zegar (Czas testu) 
Dokładność zegara 
GND 

0.050kV ~ 5.000kV 
1V 
±(1% ustawień + 5V) [bez obciążenia] 
150 VA (5kV/30mA) 
30mA; 0.001mA~10mA (0.05kV ≤ V ≤ 0.5kV); 0.001mA~30mA  (0.5kV < V ≤ 5kV); 
Sinusoidalny 
50Hz / 60Hz do wyboru 
±(1% + 5V) [maksymalne obciążenie –> brak obciążenia] 
±(1% odczytu + 5V) 
0.001mA ~ 30.00mA 
1μA (0.001mA ~ 9.999mA) / 10μA (10.00mA ~ 30.00mA) 
±(1.5% odczytu + 30μA) 
80μA maksymalnie 
Tak 
0.1s ~ 999.9s 
0.0s ~ 999.9s 
0.0s ~ 999.9s 
Ciągły, 0.3s ~ 999.9s 
±(100ppm + 20ms) 
Włączone/Wyłączone 

Wytrzymałość DC 
Zakres napięcia wyjściowego 
Rozdzielczość napięcia wyjściowego 
Dokładność napięcia wyjściowego 
Maksymalna moc znamionowa 
Maksymalny prąd znamionowy 
Niestabilność napięcia 
Dokładność woltomierza 
Zakres pomiarowy prądu 
Największa rozdzielczość prądu 
Dokładność pomiaru prądu 
Offset prądu 
Detekcja ARC 
Narastanie sygnału (Czas narastania) 
Opadanie sygnału (Czas opadania) 
Czas oczekiwania 
Zegar (Czas testu) 
Dokładność zegara 
GND 

0.050kV ~ 6.000kV 
1V 
±(1% ustawień + 5V) [bez obciążenia] 
50W (5kV/10mA) 
10mA ; 0.001mA ~ 2mA (0.05kV  V 0.5kV); 0.001mA ~ 10mA (0.5kV< V 6kV) 
±(1% + 5V) [maksymalne obciążenie –> brak obciążenia] 
±(1% odczytu + 5V) 
0.001mA ~ 10.00mA 
0.1μA (0.1μA ~ 999.9μA); 1μA (1μA ~ 9.999mA); 10μA (10.00mA) 
±(1% odczytu+1μA) kiedy odczyt I <1mA; ±(1% odczytu+10μA) kiedy odczyt I ≥1mA 
5μA maksymalnie 
Tak 
0.1s ~ 999.9s 
0.0s ~ 999.9s 
0.0s ~ 999.9s 
Ciągły, 0.3s ~ 999.9s 
±(100ppm + 20ms) 
Włączone/Wyłączone 

Rezystancja izolacji 
Zakres napięcia wyjściowego 
Rozdzielczość napięcia wyjściowego 
Dokładność napięcia wyjściowego 

50V ~ 1000V dc 
1V 
±(1% ustawień + 5V) [bez obciążenia] 

Pomiar 
rezystancji 

Napięcie testowe Wyświetlany Zakres Zakres pomiarowy / Dokładność 
50V ≤ V < 500V 
 

0.1MΩ ~ 10.00GΩ 
0.1MΩ ~ 20.00GΩ 

0.1MΩ ~ 1MΩ: ±(5% odczytu + 3 cyfry); 1MΩ ~ 50MΩ: ±(5% odczytu + 1 cyfra); 
51MΩ ~ 2GΩ: ±(10% odczytu + 1 cyfra); 

500V ≤ V ≤ 1000V 0.1MΩ ~ 50.00GΩ 0.1MΩ ~ 1MΩ: ±(5% odczytu + 3 cyfry); 1MΩ ~ 500MΩ: ±(5% odczytu + 1 cyfra); 
501MΩ ~ 10GΩ: ±(10% odczytu + 1 cyfra) 

Niestabilność napięcia 
Dokładność woltomierza 
Prąd zwarciowy 
Impedancja wyjścia 
Narastanie sygnału (Czas narastania) 
Opadanie sygnału (Czas opadania) 
Czas oczekiwania 
Zegar (Czas testu) 
Dokładność zegara 
GND 

±(1% + 5V) [maksymalne obciążenie –> brak obciążenia] 
±(1% odczytu + 5V) 
10mA max. 
2kΩ 
0.1s ~ 999.9s 
0.0s ~ 999.9s 
0.0s ~ 999.9s 
0.3s ~ 999.9s 
±(100ppm + 20ms) 
Włączone/Wyłączone 

Ciągłość 
Prąd wyjściowy 
Dokładność pomiarowa omomierza 

100mA dc 
1Ω ± 0.2 Ω, WŁ/WYŁ 

Interfejs 
Signal I/O 
RS-232C 
USB (Device) 
USB (Host) 
Wyjścia tylne 

W standardzie 
W standardzie 
W standardzie 
W standardzie (do wykonywania kopii parametrów/zrzutów ekranu) 
8-kanałowy moduł wyjść 



Wyświetlacz 
 4.3”  kolorowy LCD, 480x272 

Zasilanie 
 AC 100V ~ 240V ± 10%, 50/60Hz, 

Wymiary i ciężar 
 320 x 120 x 435mm (szer. x wys. x gł.); Około 11kg 

*Specyfikacja jest spełniona gdy GPT-9500 pracuje przez co najmniej 0,5h w temperaturze +15°C~+35°C Specyfikacja może ulec zmianom bez uprzedniego informowania 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  OPCJE DODATKOWE 
GPT-9513 
GPT-9503 

AC 150VA Wielokanałowy tester bezpieczeństwa 
AC 150VA Wielokanałowy tester bezpieczeństwa 

GTL-236 
GTL-246 
 

Przewód RS-232C, około 2m 
Przewód USB, Typ A – B, około 1,2m 

WYPOSAŻENIE 
Instrukcja szybkiego startu x1 
Kabel zasilający x1 
Płyta CD x1 (Pełna instrukcja użytkowania) 
Przewody pomiarowe GHT-115 x1, GHT-116B x1, GHT-116R x8 
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