
 

Próba napięciem przemiennym 
0-20 kV 

0,5 uF @ 0,1 Hz 
1,0 uF @ 0,05 Hz 
2,5 uF @ 0,02 Hz 
5,0 uF @ 0,01 Hz 

Próba napięciem stałym 0 - 20 kV z pomiarem prądu upływu  
Zakres pomiaru prądu upływu 1 mA 
Sygnalizacja przebicia izolacji wizualna 
Ustawianie czasu trwania próby 0 - 60 minut z 5 min. postępem 
Zakresy napięć dla testu powłoki 0 - 5 kV, 0 - 10 kV 
Lokalizacja uszkodzeń powłoki 0 - 5 kV, 0 -10 kV, DC, 

współcz. wypełnienia (duty 

cycle) 1 : 3 
Bezpieczeństwo monitorowanie rezystancji przejścia, 

wyłącznik awaryjny, blokada wyso-
kiego napięcia 

Zasilanie 230V AC albo 110V AC, 750W 
Wymiary 480 x 290 x 495 mm 
Ciężar 17 kg 
Norma szczelności IP 54 z zamkniętą pokrywą 
Zakres temperatur roboczych -20°C ... +50°C 
Zakres temp. przechowywania -20°C ... +60°C 

 
 

 

                                

Easytest 20 kV 
Urządzenie probiercze niskiej częstotliwości 

Niezawodny i prosty w użyciu tester do badań profilaktycznych, 
poawaryjnych i poremontowych kabli w okresie ich eksploatacji 
oraz do badań odbiorczych nowych instalacji przed oddaniem 
ich użytku. 

Cechy urządzenia: 

► Łatwe w użyciu 

► Konfigurowalne sekwencje testowe 

► Zwarta, wytrzymała i lekka konstrukcja 

► Brak efektu polaryzacji 

► Kompletny test napięciem przemiennym 

Opis funkcjonalny 

W dzisiejszych czasach szybkie i niezawodne badania elek-
tryczne kabli przed oddaniem ich do eksploatacji lub po usu-
nięciu awarii są niezwykle istotne. Podłączenie napięcia do 

instalacji bez uprzedniego wykonania testów jest bardzo ryzy-
kowne, a w świetle norm krajowych i międzynarodowych - 
absolutnie niedopuszczalne. 

Często stosowaną metodą badań jest pięciominutowa lub 

dziesięciominutowa próba napięciowa izolacji kabla napięciem 

stałym (DC). Do tego celu zazwyczaj używa się urządzeń 

probierczych prądu stałego lub mierników rezystancji izolacji. 

Jednakże maksymalne napięcie robocze takich urządzeń zwy-
kle nie przekracza 10 KV, co nie wystarcza do badania kabli o 
wyższym napięciu znamionowym. 

Wiadomo również, że próby napięciowe kabla napięciem sta-
łym, szczególnie w przypadku kabli w izolacji z polietylenu 

usieciowanego (XLPE) są zawodne, a nawet -jeśli kabel jest 

stary -mogą powodować przyśpieszone starzenie izolacji lub 

uszkodzenia związane ze zjawiskiem polaryzacji. 

Z analizy stosowanych metod badań elektrycznych kabli wyni-
ka, że testy napięciem stałym wykrywają jedynie najpoważ-

niejsze uszkodzenia. Drobniejsze defekty nie zostają wykryte 

i są przyczyną poważnych awarii w okresie eksploatacji kabla. 

Rozwiązaniem tego problemu jest niewielkie, lekkie urządze-
nie probiercze napięcia przemiennego małej częstotliwości 

opracowane przez firmę SebaKMT. Maksymalne napięcie 

wyjściowe 20 KV o częstotliwości 0,1 Hz na pojemności 0,5 uF 
(do 2,5uF  przy częstotliwości 0,02 Hz) zapewnia wystarczają-

cą moc do wykonanie prób napięciowych kabli o długościach 

do 2 km z zastosowaniem napięcia 1,7Uo (znamionowego 

napięcia fazowego badanego kabla) w zakresie 20 kV i przy 
częstotliwości 0,1 Hz. 

Urządzenie jest również wyposażone w moduł do prób napię-

ciowych kabla napięciem stałym z pomiarem prądu upływu, 

dzięki czemu użytkownik ma możliwość wykonania takich te-
stów w przypadku kabli o izolacji z polichlorku winylu (PCV) 

lub papierowej z powłoką ołowianą. 

Zakres testów uzupełnia funkcja badania zewnętrznej 

powłoki izolacyjnej kabla i napięciowy sygnał impulsowy 

do lokalizacji dokładnej uszkodzeń powłoki. 
 

Wyposażenie standardowe 
Kabel połączeniowy wys. napięcia, kabel zasilania, przewód uziemiający 
Torba do przechowywania kabli 
Instrukcja obsługi 
Pasek do noszenia urządzenia na ramieniu 
Wyposażenie dodatkowe 
Raportowanie i archiwizacja poprzez złącze USB (pamięć przenośnatypu 
pendrive) lub kartę chipową z zastosowaniem oprogramowania Winkis VLF 
Odbiornik ESG 80 do lokalizacji dokładnej uszkodzeń powłoki kablametodą 
pomiaru spadku napięcia na powierzchni ziemi (napięcia krokowego). 

Zewnętrzne zabezpieczenie przed napięciem powrotnym:                   
Dodatkowa funkcja opóźniająca załączenie wysokiego napięcia pozwalaj na 
bezpieczne opuszczenie miejsca, gdzie znajduje się wyłączniki WN. System 
wyłącza się samoistnie w przypadku pojawienia się napięcia powrotnego,  wyjście 
wysokiego napięcia jest otwierane wyłącznikiem automatycznym. Napięcie 
powrotne sygnalizowane jest wizualnie i dźwiękowo. 
 

http://www.sebakmt.com/

