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Nasze przyrządy są
• PRZENOŚNE - Dwa lub trzy razy lżejsze od podobnych przyrządów naszych konkurentów.
• DUŻEJ MOCY - Używają lżejszych/cieńszych kabli.
• PRZYJAZNE W OBSŁUDZE - Całkowicie zautomatyzowana procedura testu.
• EFEKTYWNE - Nowoczesna technika impulsowa, energoelektronika, zaawansowana konstrukcja.
• DOKŁADNE - Typowa dokładność naszych produktów wynosi ± 0,1 %.
• ODPORNE - Wbudowane w metalowe i plastykowe obudowy. Solidna konstrukcja czyni nasze produkty 
                        idealnymi do użycia w rozdzielniach wysokiego napięcia oraz w środowisku przemysłowym. 
• ZGODNE - spełniają IEC oraz inne stosowane międzynarodowe normy, posiadają CE.

SPRZEDAŻ

Lista cenowa oraz dodatkowe informacje odnośnie 
warunków dostaw mogą być otrzymane od DV 
Power /lokalnego dystrybutora lub bezpośrednio pod 
adresem: sales@dv-power.com. 

DV Power notuje rosnącą obecność na Światowym 
Rynku, posiada ponad 50 przedstawicieli i 
dystrybutorów na całym świecie. Produkty DV 
Power mogą być napotkane w ponad 70 krajach.

GWARANCJA 

DV Power zapewnia trzy lata gwarancji na wszystkie 
swoje produkty. Jest to gwarancją dla naszych 
klientów, że otrzymują oni przyrządy o najwyższej 
dostępnej jakości.

Firma powstała w 2000 w oparciu o grupę inżynierów posiadających rozległe doświadczenie w obszarze energoelektroniki. 
Siedziba firmy ulokowana jest w Sztokholmie, w Szwecji.

Pod marką “DV Power” firma projektuje, produkuje i wprowadza na rynek nową generację przyrządów pomiarowych dla 
energetyki.

Przyrządy do badania akumulatorów
Zestaw rozładowczy akumulatorów Seria BLU strona 4
Rejestrator napięcia akumulatorów BVR strona 4
Ładowarka akumulatorów BAC strona 5 
Kontroler napięć akumulatorów BVS strona 5
Przyrządy do badania wyłączników
Mikro-Omomierze
Seria RMO

strona 6-7

Testery cewek i zasilacze wyłączników
Seria POB

strona 8

Analizatory cewek
Seria SAT

strona 8-9

Analizatory wyłączników i liczniki czasu
Seria CAT

strona 9-12

Przyrządy do badania transformatorów/silników
Omomierze uzwojeń i analizatory przełączników 
zaczepów Seria RMO-T

strona 13

Analizator przełączników  i uzwojeń TWA40D strona 14-15
Miernik przekładni transformatorów trójfazowych
Seria TRT

strona 16

Transformator probierczy CVT40 strona 17
Demagnetyzer transformatorów trójfazowych
DEM60C

strona 17

Omomierze uzwojeń silników i generatorów
Seria RMO-M

strona 17

Akcesoria strona 18
Oprogramowanie DV Win strona 19

Inteligentne przyrządy 
dla niezawodnych 
systemów energetycznych“

Firma DV Power
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Nasze wsparcie

Centrum wsparcia klientów DV Power zapewnia szeroki zakres obsługi

• Wsparcie techniczne
• Przeglądy i kalibracja produktów
• Uaktualnianie, naprawa i części zamienne
• Szkolenia

DV Power posiada światową sieć reprezentantów zapewaniających wsparcie dla lokalnych klientów obejmujące sprzedaż 
oraz opiekę w trakcie eksploatacji. Proszę odwiedzić nas online w celu uzyskania więcej informacji odnośnie lokalnego 
przedstawiciela:   http://www.dv-power.com/distributors/

Serwis sprzętu

Przed kontaktem z nami, proszę przygotować następujące dane:

• numer seryjny posiadanego przyrządu DV Power
• informację o badanym obiekcie, opis problemu i komunikaty raportowane przez nasz przyrząd pomiarowy
• DV-Win software version installed on your PC
• informacje odnośnie swojego PC: producent, system operacyjny oraz język, programy antywirusowe i zapory
• dane kontaktowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail

Dodatkowo, co jest bardzo pomocne, dołączyć zrzuty ekranowe odnośnego stanu i komunikaty błędów.

Kontact

Telefon
Wsparcie lokalne (Szwecja): +46 8 731 78 24
Wsparcie międzynarodowe:  +46 70 0925 000

Email 
support@dv-power.com 

Odpowiadamy 
zawsze 
w ciągu
24 godzin
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Napięcie Prąd
BAC20 12 V do 25 A

24 V do 25 A
48 V do 20 A
60 V do 20 A

110/120 V do 15 A
220/240 V do 15 A

BAC40 12 V do 40 A
24 V do 40 A
48 V do 30 A

Przyrządy do badania akumulatorów

Seria BLU - Systemy rozładowcze akumulatorów

Główne cechy

• Niska waga - tylko 14,5 kg
• Duża moc wyjściowa – aż do 18kW
• Zakresy pomiaru napięcia 6 - 480V DC
• Zakres pomiaru prądu przy użyciu cęgów   
  prądowych 0 – 1.000 A DC
• Rozdzielczość – prąd 0,1 A, napięcie 0,1 V
• Tryby pracy Stały I/Stała P/Stała R/
• Praca równoległa stosowana dla uzyskania 
  większych prądów rozładowania
• Ustawiane parametry alarmu i wyłączenia dla  
  ochrony przed nadmiernym rozładowaniem
• Szczegółowa analiza testów oraz ich 
  planowanie zapewniane przez program DV-Win

Systemy rozładowcze akumulatorów Seria BLU są przenośnymi przyrządami przeznaczonymi 
do pomiaru pojemności akumulatora, wykorzystują najnowocześniejszą technologię, 
używają najbardziej zaawansowane elementy energoelektroniki z elementami chłodzącymi 
i wentylatorami zintegrowanymi z podzespołami. Akumulatory są ważną częścią systemów 
energetycznych z powodu ich znaczącej roli w działaniu niejednego aparatu. W celu 
przedłużenia ich życia i prawidłowego funkcjonowania, wymagają one regularnych kontroli. 
Najlepszą metodą do określenia ich stanu jest sprawdzenie pojemności akumulatora poprzez 
wykonanie próby rozładowania używając przyrządów z Serii BLU.

Proces rozładowania za pomocą przyrządów BLU jest całkowicie bezpieczny i niezawodny. 
Przyrządy te zapewniają czysty, pozbawiony tętnień, prąd rozładowania DC, o maksymalnej 
wartości do 270A. Jeżeli wymagany jest prąd rozładowujący większy niż 270A, wtedy dwa lub 
więcej przyrządów BLU może być połączonych równolegle.

Przyrządy BLU są wyposażone w wewnętrzną pamięć do zapisu wyników pomiarów, jak 
również port USB do podłączenia pamięci lub kabla do łatwej transmisji danych. Dodatkowo, 
dla ułatwienia nawigacji, wyposażone są w klawiaturę i kolorowy graficzny ekran dotykowy 4,3”.

Seria BLU 

BLU200A
BLU200V
BLU270T 

Prąd maksymalny Zakres napięcia
BLU200A 200 A 10 - 300 V
BLU200V 200 A 10 - 480 V
BLU270T                      270 A 6 - 60 V

BVR – Rejestrator napięcia akumulatora

Rejestrator napięcia akumulatora (BVR) jest przenośnym, ręcznym przyrządem przeznaczonym głównie do mierzenia 
napięć i temperatury akumulatora, gdy akumulator jest podłączony lub odłączony od sieci. Posiada również funkcję 
rozpoznawania ogniwa RFID, jak również podgląd gęstości elektrolitu poprzez komunikację z zewnętrznym areometrem.

Przyrząd ten jest prosty i łatwy w użyciu oraz posiada możliwość magazynowania wyników pomiarów. Zapewnia również 
szybką i łatwą transmisję danych do zewnętrznej pamięci poprzez kabel USB. Obecność dźwiękowego sygnalizatora 
pomiaru, klawiatury oraz graficznego 3,1” ekranu dotykowego dodatkowo upraszcza użytkowanie.

Główne funkcje

• Niska waga - tylko 0,6kg
• Zakresy pomiaru napięcia ogniw:  ±2,35 V; ±7 V; ± 30 V
• Pomiar temperatury
• Pomiar gęstości elektrolitu (komunikacja z zewnętrznym areometrem)
• RFID – funkcja rozpoznawania ogniwa
• Szczegółowa analiza wyników pomiarów zapewniana 
  przez program DV-Win
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Napięcie Prąd
BAC20 12 V do 25 A

24 V do 25 A
48 V do 20 A
60 V do 20 A

110/120 V do 15 A
220/240 V do 15 A

BAC40 12 V do 40 A
24 V do 40 A
48 V do 30 A

Ta linia produktów reprezentuje ładowarki akumulatorów używane do ładowania przede wszystkim akumulatorów ołowiowych 
i Ni-Cd. Są one lekkie i przenośne (ważą tylko 10kg). Używają jeden z dwóch dostępnych trybów ładowania (IUU – i UU) 
oferując możliwość ładowania i utrzymywania parametrów akumulatorów stałym prądem lub przy stałym napięciu. Napięcia 
wyjściowe są wybierane w zakresie od 10V do 300V. Przyrządy te posiadają dużą moc i mogą generować prąd, aż do 20A 
przez kilka godzin. Również, są one wyposażone w zabezpieczenie termicznie i nadprądowe. 

Seria BAC – Ładowarka akumulatorów

Główne cechy

• Przenośna ładowarka akumulatorów
• Zakres napięcia: 10 - 300V DC
• Prąd: do 40A DC
• Dostępne dwa tryby ładowania: IUU (stały prąd + stałe napięcie) 
   i UU (stałe napięcie + stały prąd)
• Dokładność:  ± (0,25% odczytu + 0,25% skali)
• Niska waga - tylko 10 kg

Przyrząd BVS jest efektywnym narzędziem używanym do pomiaru i monitorowania napięć akumulatora w trybie czasu 
rzeczywistego. Jego typowym zastosowaniem jest użycie go podczas testu rozładowania łącznie z przyrządami serii 
BLU. Aż do 120 indywidualnych przyrządów BVS może być podłączonych, aby móc pokryć cały łańcuch zainstalowanych 
akumulatorów. Wszystkie przyrządy BVS są identyczne i mogą być podłączone do dowolnego komercyjnie dostępnego 
akumulatora. Ustawienie jest szybkie i proste. Naciskając przycisk inicjujący na BVS użytkownik otrzymuje również 
informację o całkowitej liczbie akumulatorów aktualnie monitorowanych w łańcuchu.

Wszystkie przyrządy BVS są podłączone do centralnego koncentratora komunikacyjnego (CCH) poprzez komunikację 
RS485. CCH zapewnia zasilanie dla wszystkich rozmieszczonych jednostek BVS i służy również, jako magazyn danych. 
Może on być podłączony do PC lub innego urządzenia gromadzącego dane, poprzez kabel USB. Używając programu DV-
Win możemy uzyskać dostęp do danych i zaimportować je do formatu tabeli lub histogramów. 

BVS – Kontroler napięcia akumulatora

Główne cechy (dotyczące pojedynczego przyrządu BVS)

• Kontrola w czasie rzeczywistym indywidualnego napięcia akumulatora
• Zakres napięcia: 0 - 30V DC
• Rozdzielczość – 1mV
• Niska waga - tylko 0,5kg
• Szczegółowa analiza testu i wyników jest zapewniana 
   dzięki użyciu programu DV-Win
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Przyrządy do badania wyłączników

Seria RMO-D – Mikro Omomierz z funkcją rozmagnesowania

Silnoprądowe mikro omomierze DC serii RMO-D są najbardziej zaawansowaną wersją przyrządów serii RMO. Dodatkową 
funkcją jest zdolność wykonywania w pełni automatycznego rozmagnesowania rdzenia przekładników prądowych 
po pomiarze. Rozmagnesowanie magnetycznego rdzenia wymaga przyłożenia prądu przemiennego o amplitudzie 
zmniejszanej do zera. Wykorzystując rozwiązania własnej konstrukcji, przyrządy serii RMO-D dostarczają odpowiednie 
wartości naprzemiennych amplitud poprzez zmianę polaryzacji sterowanego prądu DC.

Seria RMO-A – Silnoprądowe omomierze DC

Ta seria przyrządów jest przeznaczona do pomiaru rezystancji styków obiektów bezindukcyjnych. Przyrządy RMO są 
zbudowane w oparciu o najnowszą technologię, wykorzystują najbardziej zaawansowaną, obecnie dostępną, technikę 
impulsową. RMO generuje rzeczywisty prąd DC pozbawiony tętnienia z automatycznie regulowanym testem narastania.

Akcesoria opcjonalne
  
• Bocznik 100μΩ
• Futerał transportowy
• Drukarka termiczna 
  (wbudowana) 

Seria RMO-A 

RMO100A 
RMO200A 
RMO300A 
RMO400A 
RMO500A 
RMO600A 

Mikro Omomierz  RMO600A 

• Niska waga - tylko 8kg
• Duża moc 5A - 600A DC
• Prąd DC pozbawiony tętnień
• Zakres pomiarowy 0,1μΩ ÷ 999,9mΩ
• Max. rozdzielczość 0,1μΩ
• Program DV-Win

Zasilanie sieciowe 90 V – 264 V AC, 50 / 60 Hz
Typowa dokładność ± (0.1 % odczytu  + 0.1 % skali)
Zakres pomiarowy Rozdzielczość
0.1 μΩ - 999.9 μΩ                               0.1 μΩ
1000 μΩ  - 9999 μΩ                               1 μΩ
10,00 mΩ - 99.99 mΩ                          10 μΩ
100.0 mΩ  - 999.9 mΩ                        0.1 mΩ

Specyfikacja techniczna Serii RMO

Mikro omomierz RMO600D

• Niska waga - tylko 11 kg
• Duża moc 5A ÷ 600A DC
• Pozbawiony tętnień prąd DC
• Zakres pomiarowy 0,1μΩ÷999,9mΩ
• Max rozdzielczość 0,1μΩ
• Tryb Pojedynczy/Ciągły/BSG
• Rozmagnesowanie rdzenia 
  przekładnika typu ‘dead tank”
• Oprogramowanie DV-Win

Seria RMO-D

RMO200D
RMO500D
RMO600D

Opcjonalne akcesoria 
  
• Bocznik 100μΩ
• Drukarka termiczna 
  (wbudowana)
• Jednostka obustronnego 
  uziemia (cęgi prądowe)
• Zdalne sterowanie
• Futerał z tworzywa na kable
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Circuit Breaker Test Equipment 

Podczas pomiaru rezystancji zestyku WN wyłącznika, efektywnym sposobem 
zapewniającym ochronę przed indukowaniem się napięć jest uziemienie badanego 
wyłącznika z obu stron. Przyrządy z serii RMO-G i RMO-D mają możliwość wykonywania 
pomiarów badanych aparatów uziemionych z obu stron. Zapewnia to bezpieczeństwo 
operatora, jak również chroni przyrząd. Na rysunku z prawej strony, obecny jest schemat 
podłączenia przyrządu do wyłącznika wysokiego napięcia uziemionego z obu stron.

W celu wykonania zdalnych pomiarów, przyrządy RMO-G 
i RMO-D są zaopatrzone w jednostkę zdalnego sterowania 
RMO. Dodatkowo, umożliwia to wykonywanie wielokrotnych 
pomiarów z tym samym prądem. Zapewnia to znaczące 
przyspieszenie całej procedury pomiaru.

Seria RMO-G – Mikro omomierz z cechą obustronnego uziemienia

Silnoprądowe mikro omomierze DC serii RMO-G są przyrządami umieszczonymi w obudowie z tworzywa i posiadają 
dodatkowe cechy „Obustronne uziemienie” i „Zdalne sterowanie”, jako rozszerzenie ich wszechstronnej listy możliwości 
pomiarowych.

Mikro omomierz RMO600G

• Niska waga - tylko 11 kg
• Duża moc 5A - 600A DC
• Pozbawiony tętnień prąd DC
• Zakres pomiarowy 0,1μΩ ÷ 999,9mΩ
• Max rozdzielczość 0,1 μΩ
• Tryby Pojedynczy/Ciągły/BSG
• Oprogramowanie DV-Win

Seria RMO-G

RMO100G 
RMO200G 
RMO300G 
RMO400G 
RMO500G 
RMO600G
RMO800G

Akcesoria opcjonalne

• Bocznik 100μΩ
• Drukarka termiczna (wbudowana)
• Jednostka obustronnego uziemienia 
  (cęgi prądowe)
• Zdalne sterowanie
• Futerał z tworzywa na kable 

RMO60E – Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego

RMO60E jest idealny do badania połączeń ochronnych (uziemienia) sprzętu zgodnie z normą 61010-1 IEC 2001. Zestaw 
jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne i nadprądowe. RMO60E ma bardzo wysoka zdolność tłumienia interferencji 
elektrostatycznych oraz elektromagnetycznych w rozdzielniach WN. Jest to osiągane poprzez bardzo efektywną filtrację. 
Filtracja jest wykonywana z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.
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Przyrządy do badania wyłączników

Max prąd DC Napięcie wyj. DC
POB30D 30 A 10 V – 300 V
POB40D 40 A 10 V – 300 V
POB40DL 40 A 1 V – 50 V
POB50DL 50 A 1 V – 50 V

Max prąd DC Max prąd AC Napięcie wyj. DC Napięcie wyj. AC
POB30AD 30 A 12 A 10 V – 300 V 10 V – 250 V
POB40AD 40 A 15 A 10 V – 300 V 10 V – 250 V
POB40ADL 40 A 15 A 1 V – 50 V 1 V – 40 V
POB50ADL 50 A 15 A 1 V – 50 V 1 V – 40 V

Seria POB  – Zasilacze AC/DC do badania wyłączników

Testery cewek i zasilacze seria POB są rozbudowanymi, lekkimi przyrządami, z regulowanym napięciem zasilacza. Są 
idealne do badania wyłączników w sytuacji, gdy akumulatory rozdzielni nie są podłączone lub nie są dostępne. POB są 
przeznaczone do zasilania cewek wyłączników, silników napinaczy napędów sprężynowych - testów będących częścią 
przeglądów okresowych i odbiorczych. Przyrządy te są kompatybilne z analizatorami wyłączników różnych dostawców i 
eliminują użycie akumulatorów stacyjnych podczas wykonywania badań. 

Cechy szczególne

• Niska waga – tylko 10,6kg
• Test minimalnego napięcia zadziałania   
   cewki wyłącznika
• Zasilanie dla silników napinaczy napędów 
   sprężynowych
• Zapewnia zasilanie podczas badań dla 
analizatorów wyłączników od różnych dostawców

Seria SAT – Analizator cewki wyłącznika
 
Przyrządy te wykonują badania wyłączników, gdy akumulator jest niepodłączony lub niedostępny. Są one kompatybilne 
również z analizatorami wyłączników od innych dostawców. Badanie może być wykonywane w trybie autonomicznym 
lub przy podłączeniu do PC z uruchomioną aplikacją DV-Win. Ten typ przyrządu może działać bardzo efektywnie w 
połączeniu z przyrządami CAT. W ten sposób jest znacząco redukowany czas trwania testu. W stanie podłączenia do PC, 
z uruchomionym pakietem aplikacji DV-Win, umożliwia sterowanie krokami pomiarów oraz 
wyodrębnienie, zapisywanie, edytowanie i wyświetlenie wyników.

Dodatkowo do wspieranych cech POB seria SAT dostarcza pomiar rezystancji cewki oraz 
test napięcia odpadania.

SAT30A SAT40A
Napięcie 

obciążenia
Max interwał 
obciążenia

Prąd Max Prąd Max

110 V 20 sec 24 A 30 A
110 V 60 sec 20 A 24 A
220 V 20 sec 12 A 15 A
220 V 60 sec 10 A 12 A

Główne funkcje

• Wydajny do 40 A
• Napięcie DC (bez tętnień)
• Napięcie DC od 10 V do 300 V
• Napięcie AC od 10 V do 250 V
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Analizator wyłączników i licznik czasu CAT64

• Bezpieczne i szybkie pomiary z BSG (obustronne uziemienie)
• Łatwa obsługa
• Pomiar czasów
• 6 kanałów pomiaru czasu (3x2) dla styków głównych i rezystancyjnych
• 3 kanały pomiaru czasu dla wejść pomocniczych
• Pomiar rezystancji rezystorów wtrącanych
• 4 wejścia analogowe i 1 wejście transduktora
• Wspiera transduktory analogowe i cyfrowe
• Szczegółowa analiza wyników pomiarów przy użyciu programu DV-Win

Analizator wyłączników i licznik czasu CAT126

• Bezpieczne i szybkie badanie z BSG (obustronne uziemienie)
• Pomiar czasów
• 12 kanałów pomiaru czasu (3x4) dla styków głównych i rezystancyjnych
• 6 kanałów pomiaru czasu dla wejść pomocniczych
• 3 transduktorowe wejścia analogowe
• 4 dodatkowe wejścia analogowe
• Wbudowany mikro omomierz 500A
• Dynamiczny pomiar rezystancji
• Szczegółowa analiza wyników pomiarów przy użyciu programu DV-Win

Seria CAT - Analizatory wyłączników i liczniki czasu
   
Są to przyrządy cyfrowe autonomiczne lub sterowane z PC służące do oceny stanu wyłączników. Solidna konstrukcja 
zawiera nowatorską technologię z najnowszymi ulepszeniami dla zapewnienia bezpieczeństwa i szybkości pomiarów 
wyłączników średniego lub wysokiego napięcia dla konstrukcji typu „live tank” lub „dead tank”.

Użytkownik może wybrać żądany tryb działania: Zamknięty (C), Otwarty (O), Zamknięty-Otwarty (C-O), Otwarty-
Zamknięty (O-C), Otwarty-Zamknięty-Otwarty (O-C-O). Wyniki pomiarów mogą być gromadzone w wewnętrznej pamięci 
przyrządu, pamięci USB lub drukowane na drukarce termicznej (opcjonalnej) w formie tabeli lub graficznej.

Cechy szczególne

• Niska waga – tylko 9,2kg
• Pomiar prądu cewki
• Pomiar rezystancji cewki
• Test minimalnego napięcia zadziałania  
   cewki wyłącznika
• Test napięcie zwolnienia
• Zasilanie silników napinaczy sprężyn
• Dostarcza zasilanie do analizatorów 
  wyłączników innych dostawców

Moc wyjściowa 
Napięcie wyjściowe DC 
cewek 

10 V DC - 300 V DC

Napięcie wyjściowe AC cewek 10 V AC - 250 V AC
Napięcie wyjściowe DC silnika 10 V DC - 250 V DC
Pomiar rezystancji 
cewki 
Zakres pomiarowy Rozdzielczość
0,5 Ω - 99,9 Ω                               0,1 Ω
100 Ω  - 999 Ω                               1 Ω
Min napięcie zadziałania – test 
automatyczny 
Napięcie startu 10 V - 299 V DC    10 V - 249 V AC
Napięcie stopu 11 V - 300 V DC    11 V - 250 V AC
Krok napięcia 1 V - 20 V DC        1 V - 20 V AC
Typowa dokładność ± (0,25 % odczytu + 0,25 % skali)

Temperatura pracy -10º C – + 50 ºC

Specyfikacja techniczna Serii SAT
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BSG (obustronnie uziemione)

Funkcja BSG umożliwia bezpieczne i szybkie badanie wyłączników w rozdzielniach wysokiego napięcia, bez 
usuwania uziemiających połączeń bezpieczeństwa z obu stron wyłącznika. Nie są wymagane żadne dodatkowe 
moduły, ani oddalone skrzynki. Każdy kanał pomiaru czasu styku głównego może wykryć stan styku głównego 
w przypadku, gdy oba zaciski są uziemione.

Przyrządy do badania wyłączników

Podstawową częścią oceny stanu wyłącznika jest zdolność do porównania 
najnowszych wyników z wynikami uzyskanymi w poprzednich badaniach. Wartości 
zmierzone są porównywane z wartościami granicznymi specyfikowanymi przez 
producenta. Uzyskany wzorzec może być używany w późniejszym stadium, jako 
wartość odniesienia dla następnych pomiarów. W celu zapewnienia dokładnego 
porównania, pomiary powinny być wykonywane przy użyciu identycznych 
parametrów testu. Jakiekolwiek odchylenie i zmiany w wynikach pomiarów mogą 
wskazywać na pogorszenie stanu wyłącznika. Ta zdolność jest wspierana za 
pomocą funkcji planowanych testów i graficznego nakładania w programie DV-

Win. Analityczne narzędzia DV-Win umożliwiają tworzenie, dostosowanego dla indywidualnych potrzeb klienta, 
końcowego wyniku procesu przeglądu wyłącznika.

Zastosowania

Lista zastosowań, które mogą być zrealizowane dla wszystkich wyłączników zawiera:

• Jednoczesny pomiar czasu do 12 styków głównych (4 przerwy na fazę) łącznie z wtrąconymi rezystorami 
  (jeżeli są obecne w wyłączniku) i 6 styków pomocniczych.
• Pomiar rezystancji wtrąconych rezystorów (jeżeli są obecne w wyłączniku)
• Ocena synchronizacji między biegunami wyłącznika
• Analiza prądu cewki, jednocześnie dla 4 cewek (3 otwarte i 1 zamknięta cewka)
• Ocena stanu akumulatorów podstacji poprzez graficzne pokazanie wartości napięcia
• Pomiar przemieszczenia, przetarcie styku, nadmierne przemieszczenie, odskoki, czas tłumienia i średnia 
   prędkość części ruchomych wyłącznika.
• Test “pierwszego zadziałania”
• Pomiar statycznej rezystancji zestyku (z prądem pomiarowym do 500A)
• Pomiar rezystancji dynamicznej (z prądem do 500A)
• Rozmagnesowanie rdzenia przekładnika prądowego na wyłączniku „dead tank” (dostępne z przyrządami CAT66D)

CAT125 
CAT126

Seria CAT 

CAT03
CAT31
CAT34

CAT61
CAT64
CAT65  
CAT66  
CAT66D 
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Rozmagnesowanie rdzenia przekładnika prądowego po pomiarze DC rezystancji styków

Po badaniach wyłącznika lub szynoprzewodu prądem DC, rdzeń magnetyczny dołączonych przekładników prądowych 
może pozostać namagnesowany (pozostałość magnetyczna). W celu wyeliminowania tego źródła potencjalnych prob-
lemów powinno być przeprowadzone rozmagnesowanie wykorzystując tą funkcję przyrządu. 

Test pierwszego zadziałania

Analiza “pierwszego zadziałania” jest ważna w celu określenia stanu działania mechanizmu cewki. Wyłącznik spędza 
większość swojego życia przewodząc prąd bez żadnego działania. Jak tylko przekaźniki zabezpieczające wykryją prob-
lem, wtedy wyłącznik, który był bezczynny może przez rok lub dłużej, musi zadziałać najszybciej, jak tylko to możliwe. 
Jednakże, jeżeli wyłącznik nie działał przez długi czas, tarcie zamka może wzrosnąć. Informacja odnośnie tarcia zamka 
może być uzyskana z przebiegu prądu cewki zarejestrowanego podczas testu „pierwszego zadziałania”.

Pomiar rezystancji statycznej zestyku

Wbudowany mikro omomierz generuje pozbawiony tętnień prąd DC z automatyczną regulacją testu narastania. Pomiar 
rezystancji wykorzystuje dobrze znaną metodę czteropunktową Kelvina. Przepływ prądu DC jest wymuszany poprzez 
zamknięte styki wyłącznika. Spadek napięcia jest mierzony między zaciskami wyłącznika. Rezystancja jest obliczana z 
prawa Ohma R=- U/I.

DRM (Pomiar rezystancji dynamicznej)

Wbudowany mikro omomierz może być również używany do DRM. Test DRM jest wykonywany poprzez wymuszenie 
przepływu prądu poprzez zestyk wyłącznika i jednocześnie jest monitorowany spadek napięcia na zestyku, jak również 
prąd płynący podczas działania wyłącznika. Krzywa rezystancji w funkcji przemieszczania się styku może być użyta do 
wykrycia nieprawidłowości w odniesieniu do stanu nakładki stykowej. Prąd pomiarowy powinien wynosić przynajmniej 
100A, aby zapewnić wyższy spadek napięcia pozwalający na łatwiejszą detekcję łuku. Test DRM wymaga analizatora 
wyłącznika o wysokiej rozdzielczości pomiaru.
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Druga seria wykorzystuje najnowsze ulepszenia dla bezpieczeństwa i szybkości pomiarów, z unikatowymi 
możliwościami dodatkowej diagnostyki wyłączników. Zaawansowana konstrukcja zapewnia efektywne i niezawodne 
działanie w rozdzielniach wysokiego napięcia i w warunkach przemysłowych  
Series 2 CAT65 CAT66 CAT66D CAT125 CAT126
Kanały pomiaru czasów 
styków głównych i styków z 
wtrącanymi rezystorami

6 6 6 12 12

Kanały pomiaru czasów styków 
pomocniczych

6 6 6 6 6

Kontrola cewki TAK TAK TAK TAK TAK
Kanały pomiaru prądu cewki 4 4 4 4 4

Wejściowe kanały analogowe 4 4 4 4 4

Kanały transduktora 
wejściowego

3 3 3 3 3

Drukarka termiczna
(wbudowana) 

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Test „pierwszego zadziałania” TAK TAK TAK TAK TAK
Obustronne uziemienie TAK TAK TAK TAK TAK

Mikro omomierz NIE TAK TAK NIE TAK
Pomiar rezystancji dynamic-
znej

NIE 500 A 200 A NIE 500 A

Rozmagnesowanie 
przekładnika prądowego

NIE NIE TAK NIE NIE

          

Pierwsza seria przyrządów CAT została zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania łatwości użytkowania analizatora 
wyłączników i liczników czasu zachowując atrakcyjna cenę. Ich podstawowym zadaniem było wyznaczenie czasów i 
pomiar ruchu wyłączników ŚN i WN.

Series 1 CAT03 CAT31 CAT34 CAT61 CAT64
Kanały pomiaru czasów 
styków głównych i styków z 
wtrącanymi rezystorami

3 3 3 6 6

Kanały pomiaru czasów 
styków pomocniczych

NIE 3 3 3 3

Kontrola cewki NIE TAK TAK TAK TAK
Kanały pomiaru prądu cewki NIE 2 2 2 2

Kanały zewnętrznego wyzwa-
lania

2 2 2 2 2

Wejściowe kanały analogowe NIE NIE 2 NIE 2

Kanały transduktora 
wejściowego

NIE NIE 1 NIE 1

Drukarka termiczna
(wbudowana)

Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

Test „pierwszego zadziałania” NIE TAK TAK TAK TAK
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Przyrządy do badania transformatorów

Wszystkie przyrządy RMO-TT, -TD i –TW mają dokładność pomiaru rezystancji 0,1%. Umożliwia to bardzo niezawodne 
określenie stanu transformatora. Napięcie rozwarcia do 60V umożliwia bardzo krótki czas ładowania transformatora. 
Przyrządy generują pozbawiony tętnień czysty prąd DC.

Oprogramowanie DV-Win dostarcza dodatkowe opcje analizy, takie, jak tworzenie raportów, wykresy statycznej i 
dynamicznej rezystancji, pomiar czasów stanów przejścia przełączników zaczepów, import wyników oraz wiele innych 
cech. Ekstrapolacja rezystancji/temperatury próby nagrzewania również może być wykonana za pomocą tej aplikacji.

Przyrządy serii RMO-TT i RMO-TD mają również funkcję automatycznego rozmagnesowania. Proces jest całkowicie 
bezpieczny, w pełni automatyczny i bardzo szybki. Umożliwia to użytkownikowi uniknąć problemów takich, jak wysokie 
prądy rozruchu przy załączaniu transformatorów mocy, nieprawidłowe działania przekaźników zabezpieczających, błędów 
diagnostycznych lub niedokładnych pomiarów elektrycznych transformatora.

Analizator przełącznika zaczepów i omomierz uzwojeń RMO100TT

• Najpotężniejszy na rynku przenośny omomierz uzwojeń, z prądem 
  pomiarowym do 100A
• 3 kanały rezystancji i 6 kanałów pomiaru temperatury
• Pomiar rezystancji dynamicznej przełącznika zaczepów
• Szybkie automatyczne rozmagnesowanie
• Kanał monitorowania prądu AC do pomiaru prądu silnika 
  przełącznika zaczepów
• Zakres pomiarowy 0,1μΩ – 2kΩ
• Automatyczny proces rozładowania

Seria RMO-TW, TD i TT – Analizatory przełączników zaczepów i omomierze uzwojeń

Omomierze uzwojeń serii RMO-TT, -TD i –TW są przeznaczone do pomiaru rezystancji uzwojeń o charakterze indukcyjnym 
(transformatory/generatory/silniki) i do analizy przełączników zaczepów transformatorów mocy. Typowymi obszarami 
zastosowań RMO-TT, -TD i –TW są rozdzielnie wysokiego napięcia oraz przemysł.

Seria RMO-TW 

RMO10TW 
RMO20TW 
RMO30TW 
RMO50TW

Seria RMO-TD

RMO25TD 
RMO40TD 
RMO60TD 

Akcesoria opcjonalne

• Futerał transportowy
• Drukarka termiczna (wbudowana)
• Bocznik 150A / 150mV

Seria RMO-TT

RMO40TT
RMO60TT
RMO100TT

Analizator przełącznika zaczepów i omomierz uzwojeń RMO60TD

• Dwa kanały pomiaru rezystancji
• Prąd pomiarowy 5mA – 60A DC
• Pomiar rezystancji dynamicznej przełącznika zaczepów 
• Szybkie automatyczne rozmagnesowanie
• Kanał monitorowania prądu AC do pomiaru prądu silnika przełącznika zaczepów
• Zakres pomiarowy 0,1μΩ – 2kΩ
• Wbudowana jednostka sterowania przełącznikiem zaczepów

Omomierz uzwojeń RMO20TW

• Dwa kanały pomiaru rezystancji
• Prąd pomiarowy 5 mA – 20 A DC
• Weryfikacja przełącznika zaczepów
• Zakres pomiarowy 0,1 μΩ - 2 kΩ
• Automatyczne rozładowanie obwodu
• Lekki – tylko 7,5 kg
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Analiza trójfazowego przełącznika zaczepów

Wykresy dynamicznej rezystancji są rejestrowane jednocześnie dla wszystkich trzech faz, dzięki czemu synchronizacja 
jest weryfikowana przy użyciu kursorów dostarczanych przez program DV-Win. Wszystkie trzy przebiegi są rysowane 
na tym samym wykresie. Dodatkowo, rejestrowany jest prąd silnika przełącznika zaczepów i wyświetlany na tym samym 
wykresie. Pomiar jest dokonywany szybko nawet dla największych transformatorów mocy.

Wymienne kable z testerami przekładni transformatorów trójfazowych TRT63

Kable pomiarowe używane do pomiarów są całkowicie kompatybilne z przyrządem TRT63 DV Power. Umożliwia to 
użytkownikowi pomiar po jednokrotnym podłączeniu przewodów pomiarowych:

TWA40D  – Analizator przełączników zaczepów i uzwojeń

Analizator przełącznika zaczepów i uzwojeń TWA40D jest jedynym w swoim rodzaju rozwiązaniem diagnostycznym 
do badania transformatorów mocy. Przy użyciu tego przyrządu, badanie transformatora jest bezpieczniejsze, znacząco 
szybsze i wygodniejsze. Przyrząd TWA40D jest przeznaczony do jednoczesnej analizy trójfazowego przełącznika 
zaczepów i pomiaru sześciu uzwojeń obu stron, pierwotnej i wtórnej transformatora. Każda grupa wektorowa ma specjalny 
algorytm pomiaru, który jest optymalizowany dla szybkiego ustabilizowania wyników.

Pomiar jest uzyskiwany bardzo szybko przez nasycanie rdzenia magnetycznego uzwojeniami WN i NN w tym samym 
czasie. Po podłączeniu do wszystkich 6-8 przepustów i wybraniu konfiguracji transformatora, przyrząd automatycznie 
reguluje procedurę pomiaru. TWA40D generuje pozbawiony tętnień, czysty prąd DC. Wymuszanie prądu oraz rozładowanie 
energii z rdzenia magnetycznego są regulowane automatycznie.

• Jednoczesny trójfazowy pomiar dynamicznej 
rezystancji i analiza przełącznika zaczepów (dla 
układu YN)
• Szybkie nasycanie rdzenia dla szybkiego pomiaru 
uzwojeń LV
• Całkowity prąd pomiarowy 5mA - 4A DC
• Zakres pomiaru rezystancji 0,1μΩ - 2kΩ
• Wszystkie 6 uzwojeń mierzonych w jednym teście 
• Ekstremalnie szybki pomiar, podłączenie przewodów 
wykonywane tylko raz
• Typowa dokładność pomiaru 0,1%
• Automatyczny proces rozładowania
• Automatyczne szybkie rozmagnesowanie
• Kanał monitorowania prądu AC do pomiaru prądu 
silnika przełącznika zaczepów
• Wbudowana jednostka sterowania przełącznikiem 
zaczepów

Używając dwóch zestawów czterech kabli, wszystkie przepusty stron 
WN i NN są naraz podłączone. Podłączenie do transformatora jest 
dokonywane za pomocą dwu-stykowych chwytaków zapewniających 
czteroprzewodową metodę pomiaru Kelvina.

Przyrządy do badania transformatorów

• Współczynnika przekładni transformatora
• Prądu magnesowania
• Kąta fazowego
• Rezystancji uzwojenia dla każdej pozycji przełącznika zaczepów
• Dynamicznej rezystancji podczas stanów przejścia 
  przełącznika zaczepów
• Prądu silnika przełącznika zaczepów
• Czasów przejścia przełącznika zaczepów dla każdego przełączenia
• Oscylacji dla każdego przełączenia przełącznika zaczepów 
• Grupy wektorowej transformatora

Automatyczne rozmagnesowanie trzech faz

Przyrząd TWA40D może wykonywać trójfazowe rozmagnesowanie po 
zakończeniu testów DC. Proces jest całkowicie bezpieczny, w pełni automatyczny i bardzo szybki. Umożliwia to użytkownikowi 
uniknąć problemów takich, jak wysokie prądy rozruchu przy załączaniu transformatorów mocy, nieprawidłowego działania 
przekaźników zabezpieczających, błędów w diagnostyce lub niedokładnych pomiarów elektrycznych transformatora. 
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DVtest – Analiza przełącznika zaczepów przyrządami DV Power

Dzięki swoim unikatowym możliwościom, przyrządy z serii TWA40D i RMO-T są obecnie najlepszymi na rynku analizatorami 
przełączników zaczepów. Analiza przełącznika zaczepów może być wykonywana przy użyciu tych przyrządów w trybie 
autonomicznym lub przy współpracy z PC z uruchomionym programem DV-Win. Gdy używany jest tryb autonomiczny, wtedy 
przyrządy dostarczają wartość spadku prądu dla każdego stanu przejściowego. Używając je w połączeniu z programem 
DV-Win, mogą one zmierzyć:

 • Rezystancję statyczną dla każdej pozycji wyłącznika
 • Rezystancję dynamiczną dla każdego stanu przejścia przełącznika zaczepów
 • Czas trwania dla każdego stanu przejścia podobciążeniowego przełącznika zaczepów (OLTC).
 • Spadki prądu OLTC dla każdego stanu przejścia
 • Prąd silnika przełącznika OLTC

Przyrządy TWA40D umożliwiają jednoczesne badanie przełącznika 
zaczepów w trzech fazach dla pojedynczego przejścia poprzez 
pozycje przełącznika. W ten sposób, całkowity czas badania 
przełącznika jest ogromnie redukowany, o dwie trzecie w porównaniu 
z metodami klasycznymi. Ta procedura testu umożliwia również 
zaobserwowanie problemów synchronizacji między różnymi fazami.

Pomiar rezystancji statycznej dostarcza wartości rezystancji uzwojeń dla 
każdej pozycji dla wszystkich trzech faz. Nie ma potrzeby rozładowywania 
transformatora między pomiarami dla różnych pozycji przełącznika. 
Program DV-Win umożliwia tworzenie wykresów rezystancji statycznej z 
wyników pomiaru rezystancji dla różnych pozycji, jak również automatyczne 
przeliczenie zmierzonych wartości do wartości temperatury odniesienia. 
Kształt wykresu rezystancji statycznych zależy od trybu regulacji uzwojenia.

Funkcja pomiaru rezystancji dynamicznej (DVtest) umożliwia zmierzenie i rejestrację prądu pomiarowego z dużą szybkością 
próbkowania podczas zmiany pozycji przełącznika. Wahania prądu reprezentują zmianę rezystancji w obwodzie podczas zmian 
pozycji przełącznika. Weryfikacja przełącznika może być wykonywana za pomocą programu DV-Win lub w trybie autonomicznym 
TWA40D lub RMO-T. Autonomiczny przyrząd wykrywa jakąkolwiek przerwę w obwodzie podczas działania przełącznika zaczepów.

Wykres pomiaru rezystancji dynamicznej jest unikatowy, i przede wszystkim, jest potężnym narzędziem 
dostarczającym ocenę stanu przełącznika zaczepów zależną od typu jego mechanizmu oraz zużycia 
jego styków. Jest rejestrowany przez program DV-Win. Narzędzia analizy wykresu umożliwiają wykrycie:

• Wysokiej rezystancji styków w 
  wybieraku odczepów
• Utraty styku w wybieraku
• Nadpalonych, utraconych styków w 
  zmieniaczu
• Pękniętych rezystorów w zmieniaczu
• Nieprawidłowe tworzenie łuku
• Nieprawidłowo ustawionych styków
• Odbicia styków
• Problemy silnika i mechaniczne
• Problemy synchronizacji faz

Kanał monitorowania prądu AC 
umożliwia monitorowanie i rejestrowanie 
prądu silnika napędowego podczas działania przełącznika zaczepów. Przebieg prądu silnika jest również drukowany na tym 
samym wykresie generowanym przez DV-Win i może być pomocy w wykryciu mechanicznych problemów przełącznika zaczepów.

Czasy przejścia przełącznika, jak również procent spadku prądu podczas stanu przejścia (znane, jako spadki 
przejścia), są rejestrowane cyfrowo. Program DV-Win rejestruje te wartości w Raporcie Testu łącznie z wartościami 
statycznych rezystancji uzwojeń. Możliwy jest zapis Raportu Testu w różnych formatach takich, jak PDF, XLS, DOC, etc.
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Seria TRT  – Trójfazowe mierniki przekładni transformatorów
   
TRT jest trójfazowym, całkowicie automatycznym zestawem pomiarowym, specjalnie przeznaczonym do pomiaru 
przekładni, przesunięcia fazowego oraz prądu magnesowania transformatorów mocy, dystrybucyjnych i przekładników. TRT 
wyznacza przekładnię transformatora poprzez dokładny pomiar napięcia na nieobciążonych uzwojeniach transformatora. 
Wyświetlanym wynikiem pomiaru jest przekładnia tych trzech napięć.

Wszystkie przyrządy TRT są wyposażone w jednostkę sterowania przełącznika zaczepów, która pozwala na zdalne 
zmiany pozycji przełącznika zaczepów, nawet automatycznie. Funkcja pamięci USB zapisuje wszystkie wyniki pomiarów 
w pamięci USB. DV Power opcjonalnie może być wyposażona 112mm wbudowaną drukarkę termiczną.

Ustawienie TTR sprowadza się do podłączenie go do pozbawionego energii transformatora i wprowadzenia konfiguracji 
transformatora używając klawiaturę na płycie czołowej. Po wybraniu parametrów, test transformatora trójfazowego jest 
wykonywany na jeden z dwóch sposobów:

JEDNOFAZOWO – Trzy jednofazowe napięcia są przyłożone do trzech uzwojeń pierwotnych transformatora i wszystkie 
trzy fazy są mierzone kolejno (faza za fazą).  Procedury wszystkie podłączeń i mostkowania na zaciskach napięć 
pierwotnych i wtórnych są automatyczne, dokonywane wewnętrznie przed każdym pomiarem, zależnie od wybranego 
wektora grupy.

PRAWDZIWIE TRÓJFAZOWE  – Prawdziwie trójfazowe napięcie jest przykładane do uzwojeń pierwotnych trójfazowego 
transformatora. W tym samym czasie mierzone są zaindukowane napięcia w trzech fazach. W ten sposób jest możliwe 
wykrycie kąta fazowego i pomiar przekładni transformatora dowolnego typu, łącznie z przesuwnikami fazy, gdzie inne 
“trójfazowe” testery przekładni nie są w stanie.

Główne cechy

• Najlepsza dokładność przekładni ±0,03%
• Największy zakres przekładni 0,8 ÷ 50 000
• Napięcia pomiarowe 1 V do 250 V AC
• Pomiar przekładni, przesunięcia fazowego i prądu magnesowania
• Automatyczna detekcja wektora grupy
• Automatyczny pomiar przekładni dla każdej pozycji przełącznika
• Wewnętrzna pamięć umożliwiająca magazynowanie 10 000 wyników
• Plany testów dostępne w będącym na wyposażeniu programie 
  DV-Power

Napięcie pomiarowe TRT03A TRT03B TRT03C
Jednofazowe  8/40/100 V AC 10/40/100 V AC 8/40/80 V AC

TRT30A TRT30B TRT30C
Jednofazowe 8/40/100 V AC 10/40/100 V AC 8/40/80 V AC

Prawdziwie trójfazowe 3x(8/40/100)√3 V AC 3x(10/40/100)√3 V AC 3x(8/40/80)√3 V AC 

TRT33A TRT33B TRT33C
Jednofazowe 1/8 /40/100 V AC 1/10/40 /100 V AC 1/8/40/80 V AC 

Prawdziwie trójfazowe 3x(1/8/40/100)√3 V AC 3x(1/10/40/100)√3 V AC 3x(1/8/40/80)√3 V AC

TRT40A TRT43A
Jednofazowe 8/40/125 V AC 1/8/40/125 V AC

Prawdziwie trójfazowe 3x(8/40/125)√3 V AC 3x(1/8/40/125)√3 V AC

Przyrządy do badania transformatorów

TRT63A TRT63B TRT63C 
Jednofazowe 1/8/40/100/250 V AC 1/10/40/100/250 V AC 1/8/40/80/250 V AC 

Prawdziwie trójfazowe 3x(1/8/40/100/250)√3 V AC 3x(1/10/40/100/250)√3 V AC 3x(1/8/40/80/250)√3 V AC
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RMO50M i RMO100M – Omomierze uzwojeń

Omomierze uzwojeń RMO50M i RMO100M są przeznaczone do pomiaru rezystancji 
uzwojenia silników i generatorów. Wbudowany obwód rozładowania zapewnia 
rozładowanie energii badanego urządzenia. Używając programu DV-Win, pomiar może 
być wykonywany z PC i wyniki mogą być efektywnie przetwarzane.

Przyrządy do badania generatorów/silników

Główne cechy

• Niska waga – tylko 8 kg
• Prąd pomiarowy 5mA - 100A DC
• Zakres pomiarowy 0,1μΩ - 1000Ω
• IP43 ochrona mechaniczna 
• Ekstremalnie szybki pomiar dwukanałowy 

Trójfazowy demagnetyzer transformatorów DEM60C jest przenośnym przyrządem 
przeznaczonym do rozmagnesowania rdzenia transformatorów jedno- i 
trójfazowych. Proces rozmagnesowania eliminuje pozostałość magnetyczną z 
rdzenia transformatora. W ten sposób użytkownik unika problemów takich, jak 
wysokie prądy rozruchowe przy załączaniu transformatorów mocy, nieprawidłowe 
działanie przekaźników zabezpieczających, błędna diagnostyka lub niedokładne 
pomiary transformatora.

Proces rozmagnesowania za pomocą przyrządu DEM60C jest całkowicie 
bezpieczny, w pełni automatyczny i bardzo szybki. Przyrząd generuje naprzemienny 
prąd przykładany z amplitudą malejąca do zera. Ta opcja jest tworzona przez 
wewnętrznie zmieniającą się polaryzację prądu DC.

 
Ten potężny przyrząd generuje czysty, pozbawiony tętnień prąd 
DC do 60A. Wysokie prądy wyjściowe umożliwiają efektywne 
rozmagnesowanie, nawet w przypadku braku danych o stanie 
rdzenia transformatora lub istnienia poprzednich wyników badań.

DEM60C umożliwia wyświetlanie, na wykresie generowanym przez 
DV-Win, przebiegów i wartości prądów podczas trwania procesu 
rozmagnesowania. Graficzne wyświetlenie prądu rozmagnesowania,  
w czasie rzeczywistym, umożliwia monitorowanie procesu 
rozmagnesowania rdzenia transformatora.

Główne cechy

• Całkowicie automatyczne rozmagnesowanie
• Prądy rozmagnesowania 5mA - 60A DC
• Niska waga – tylko 13,1 kg
• Obwód automatycznego rozmagnesowania
• Przy użyciu programu DV-Win, wyświetlanie 
i monitorowanie prądu rozmagnesowania w 
czasie rzeczywistym 

CVT40 – Transformator probierczy

CVT40 jest jednofazowym transformatorem probierczym, który w połączeniu z nową seria przyrządów TRT4x DV Power, 
może 40 razy zwiększyć napięcie wyjściowe TRT4x, do 5kV AC. Taki zestaw został specjalnie opracowany do badań 
przekładni pojemnościowych transformatorów napięciowych (CVT). 

Główne cechy

• Maksymalne napięcie wyjściowe 5kV AC
• Maksymalne napięcie wejściowe 125V AC
• Dokładność współczynnika przekładni ±0,5%
• Odpowiednie do zasilania CVT do 0,02μF

DEM60C – Trójfazowe demagnetyzery transformatorów
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Akcesoria

 Wybór

• Liniowy analogowy 
transduktor z 5m połączeniem

• Cyfrowy obrotowy transduktor z 5m 
kablem połączeniowym

• Cęgi prądowe (30 / 300 A) 

• Boczniki (600 A / 60 mV - 100   
  uOhm, 150 A / 150 mV– 1 mOhm)

• Torby i futerały transportowe

• Przewody prądowe 2 x 10m 10mm2, 
przewody napięciowe 2 x 10 m z chwy-
takami TTA

• Przewody napięciowe 2 x 10m z chwy-
takami TTA

• Zestaw montażowy 
uniwersalnego transduktora 
z cyfrowym transduktorem i 
akcesoriami

• Przetwornik linowy na 
obrotowy

• Zdalne sterowanie • Adapter transduktora Doble



19www.dv-power.com

Wersja DV-Win dla przyrządu typu TWA40D

Program zapewnia ocenę stanu przełącznika zaczepów poprzez analizę 
wykresów rezystancji dynamicznej zarejestrowanej podczas przejść 
przełącznika zaczepów. Dodatkowo, DV-Win mierzy i oblicza czas 
przejścia przełącznika oraz oscylacje prądu dla każdego przełączenia, 
jak również rezystancję uzwojenia dla każdej pozycji odczepu.

Wersja DV-Win dla przyrządów typu BLU200/BVR

Program dostarcza możliwość ustawienia dodatkowych parametrów 
(napięcie ogniwa, napięcie łańcucha, pojemność I czas) dla alarmowania 
i wstrzymania testu. Profil ustawionego trybu jest wyświetlany graficznie. 
Dzięki użyciu DV-Win podczas procesu rozładowania, mogą być 
obserwowane wartości prądu, napięcia i pojemności, jak również 
przebiegi. Dodatkowo, funkcja śledzenia „online” używając histogramów 
pokazuje dystrybucję napięcia na każdej celce łańcucha baterii.

Po zakończeniu procesu rozładowania, wyniki są zapisane i mogą być zestawiane lub drukowane w raporcie w wybranym 
formacie, jako arkusz Excel, PDF, Word lub ASCII. Umożliwia to późniejsza analizę, przeglądanie wcześniejszych wyników 
i porównanie pomiarów. 

Własne przyjazne dla użytkownika oprogramowanie DV-Win zostało opracowane, jako narzędzie kompatybilne ze 
wszystkimi seriami naszych przyrządów. Program automatycznie wykrywa podłączony do PC przyrząd pomiarowy i 
wybiera odpowiednie aplikacje oraz interfejs użytkownika.

Jest oparty o system operacyjny Windows i dostarcza użyteczne 
możliwości w celu pomocy inżynierowi wykonującemu pomiary:

• Dwustronną komunikację między przyrządami i standardowym   
  PC poprzez połączenie USB
• Pełne zdalne sterowanie wszystkich przyrządów DV Power oraz 
  kroki testów z PC
• Przygotowywanie harmonogramu testów
• Akwizycja i analiza wyników na żywo
• Import wyników do późniejszej analizy
• Przeglądanie, edytowanie, magazynowanie, drukowanie i eksport 
  wyników pomiarów oraz wykresów.

Zależnie od typu przyrządu pomiarowego, program dostarcza 
określony zestaw aplikacji. Kilka przykładów podano poniżej.

Oprogramowanie DV-Win 

Przyrządy serii RMO

Jeden z dodatków do wielu wewnętrznych funkcji przyrządu, badanie w 
Trybie Ciągłym jest rozbudowane o funkcję czasu próbkowania pozwalającą 
użytkownikowi na rejestrację wyników pomiarów w określonych interwałach 
czasowych ustawianych w sekundach. Po zakończeniu pomiaru, wyniki 
mogą być zapisane w różnych formatach i raport testu może zostać 
wygenerowany i zapisany lub wydrukowany.

Wyniki mogą być zaimportowane do PC używając kilku filtrów wyszukiwania. 
Aplikacja DV-Win dostarcza menu Pomocy, ze szczegółowymi instrukcjami 
i wyjaśnieniami wszystkich funkcji i możliwości.

Wersja DV-Win dla przyrządów typu CAT

Wersja ta dostarcza:
• Przeglądanie i nakładanie wielu wykresów dla łatwego i pełnego porównania wyników pomiarów
• Wybieranie punktów pomiarowych i interwałów przy użyciu dwóch dostępnych kursorów.
• Funkcja zoom i pan
• Ustawienie specyficznej sekwencji testu
• Dostosowanie konfiguracji wykresów wyników pomiarów
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