
 
 

Opis 

VLF Sinus 45 kV ze zintegrowanym pomiarem tangens delta 
jest niewielkim, przenośnym i wytrzymałym systemem dla 
kabli średniego napięcia.  
 
45 kV zestaw probierczy jest urządzeniem wielofunkcyjnym. 
Oprócz prób napięciem wolnozmiennym oraz stałym umożli-
wia także próby napięciowe płaszcza kabla oraz lokalizację 
punktową jej uszkodzeń (w połączeniu z odbiornikiem galwa-
nometrycznym ESG NT). Ponadto, dostępny jako opcja po-
miar współczynnika stratności dielektrycznej (tangens δ) 
zamienia urządzenie w narzędzie diagnostyczne. 
 
Monitorowanie uziemienia oraz automatyczne rozładowanie 
testowanego kabla chronią użytkownika a użycie drążka 
rozładowczego po zakończeniu próby nie jest już konieczne. 
 
W przypadku zbyt dużego prądu zintegrowany układ wykry-
wania uszkodzeń automatycznie odłącza napięcie zapobie-
gając dalszym uszkodzeniom. 
 
Pomiary w terenie nie wymagają użycia dodatkowego kompu-
tera. Wyposażony w intuicyjne oprogramowanie i dużą pa-
mięć wewnętrzną VLF Sinus 45 kV zapisuje i przechowuje 
wyniki wszystkich przeprowadzonych pomiarów. Poprzez port 
USB wszystkie dane mogą być w prosty sposób wyeksporto-
wane w celu dalszej obróbki w programie Easyprot (zawarty 
w zestawie). Użytkownik może zapoznać się z wynikami 
pomiarów natychmiast lub w późniejszym czasie. 
 
Przemyślane sterowanie w połączeniu z przejrzystą prezen-
tacją poleceń prowadzą użytkownika przez cały proces po-
miaru ograniczając czas potrzebny na zaznajomienie się z 
urządzeniem do minimum. 
 
 
Wszystkie korzyści 

 Wysokie pojemności badane (do 10 µF) 
 Próby VLF/DC zgodnie z VDE, EN, IEEE  
 Intuicyjna obsługa i duża pamięć 
 Pomiar prądu upływu (DC I VLF prostokątny) 
 Opcjonalny pomiar współczynnika stratności dielek-
trycznej 
 Maksymalna ochrona użytkownika dzięki automatycz-
nemu rozładowaniu I monitorowaniu uziemienia 
 Rozpoznanie uszkodzenia 
 Proste aktualizacje przez port USB 
 Lokalizacja punktowa uszkodzeń płaszcza 
 

 Umożliwia wykonanie próby napięciowej, dia-
gnostyki tangens δ oraz lokalizacji punktowej 
uszkodzonego płaszcza 

 Automatycznie dostosowuje częstotliwość 
próby do długości kabla 

 Bezpieczny dla operatora 

 Intuicyjna obsługa 

Urządzenie do prób napięciowych oraz  
oceny stanu izolacji kabli średniego  
napięcia 

VLF Sinus 45 kV 

Opcje 

 Pomiar tangens delta 
 ESG NT – lokalizator doziemień (uszkodzeń płaszcza) 
 Transformator separacyjny 
 Złącza dedykowane do diagnostyki 

Zakres dostawy 

 VLF Sinus 45 kV 
 Przewód wysokiego napięcia 5m 
 Przewód zasilający/uziemiający 3m 
 Torba na akcesoria 
 Instrukcja obsługi 

Zalety 
 

Dane techniczne 
Próba VLF sinus  0 … 32 kVRMS / 0 … 45 kVszczyt 

Próba DC ±  0 …45 kV 

Próba VLF prostokąt ±  0 …45 kV 

Prąd wyjściowy 0 … 20 mA 

Zakres częstotliwości 0,01 … 0,1 Hz 

Pojemność obiektu 0.6 µF przy 0.1 Hz / 32 kVRMS 

 (maksymalnie 10 µF)   

Pomiar tangens  δ 10-3 … 10
0 

Test powłoki kabla 0 …5, 0 … 10, 0 … 20 kV 

Pamięć minimum 1000 pomiarów 

Wymiary S x W x G 

Temperatura pracy 

Waga 

544 x 520 x 416 mm 

-25 °C … +55°C 

50 kg 

Zasilanie 100 … 264 V, 50/60 Hz, 600 VA 

 


