
SVERKER  750/780 
Сет  за  тест на релeи 

SVERKER  750/780 

Сет за тест на релеи  

▪▪ Алатка за тестирање на монофазни релеи  

 ▪▪Самостојна функционалност  

▪▪Робусен и соодветен  за работа на терен    

ОПИС  
SVERKER 750/780  тест систем за релеи. 
Контролниот систем има   логичен пристап особено лесен за  
предходните корисници  на  SVERKER 650 . 

SVERKER   750/780 има   многу функции  што го олеснуваат   
тестирањето на релето  . На пример , можноста за приказ на многу  
опции Z, R,X, S, P, Q, фазен агол  cos φ како дополнување на  
стандардите  време , напон и струја. 
Волтметарот може да се користи  како втор амперметар (при  
тестирање на диференцијална заштита  ).  
Сите вредности се прикажани  на единствен  дисплеј лесен за  
оттчитување. 
Можете исто така да тестирате дирекционална  заштитна опрема  
со помош на вградениот варијабилен  напонски извор. 
Во SVERKER  780 ова доаѓа со постојана функција за поместување  
на фазата  и подесива фрекфенција .Уредите со автоматско затворање  
 може исто така да се тестираат подеднакво лесно . 

Дизајниран  за да одговара  со стандардите на ЕУ и други лични и 
функционални  безбедносни стандарди , SVERKER 750/780 е исто  
така опремен со сериски порт за комуникација со персонални  
компјутери и  софтвер SVERKERWin. Бидејќи  SVERKER 
тежи само 18 kg (39 lbs), лесно е да го движите на терен. 

 Две или повеќе SVERKER  единици  може да бидат  синхронизирани,  
што овозможува тестирање на  3-фазен систем. 

ПРИМЕНА  
Тестирање на релеи 
SVERKER 750/780 е наменет првенствено за секундарна и  заштитна  
релејна опрема. Речиси сите видови на монофазна  
заштита може да се тестираат . Исто така можете  да тестирате трофазна  
заштита со тестирање фаза  по  фаза или останати  заштитни релејни 
системи кај кои е возможно фазно префрлување. 
Дополнително , уреди со автоматско повторно затворање можат да бидат 
тестирани. 

SVERKER 780 може да тестира напонски релеи со опсег на фрeкфенција од 15 
Hz се до  550 Hz. 
Примери што се   SVERKER може да тестира   
Прекуструјни релеи 
Инверзибилни  временски  прекуструјни релеи 
Потструјни  релеи 
Релеи за грешки при заземјување  
Дирекционални  прекуструјни релеи 
Дирекционални  релеи за грешка при заземјување  
Пренапонски  релеи 
Поднапонски  релеи 
Дирекционални релеи за моќност  
Релеи за факторот на моќност  
Диференцијалната заштита (диференцијални кола) 
Дистантна заштитна опрема (фаза по фаза) 
Релеи со негативна  прекуструјна секвенца  
Заштита на  преоптоварување на мотор  
Автоматски повторно затварачки системи  
Релеи за исклучување  
Напонско управувачки  релеи 
Подимпедансни  релеи 
Термо релеи 
Релеи за задржување на време 
Фрекфентни релеи (SVERKER 780) 

ANSI® No. 
50 
51 
37 
50N, 51N 
67 
67N 
59 
27 
32 
55 
87 
21 
46 
51/66 
79 
94 
21 
49 
81 
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 Останата примена  

▪Плотирање  
▪Тестови за   
▪Мерења  на  

ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА   
ВАЖНО! 
Прочитајте го упатството на корисникот пред да го користите 
инструментот. 
Тестирајте  pick-up и drop-out со користење на SVERKER 780 
1. Поврзете како што е прикажано во дијаграмот . 
2. Изберете услови за прекинување  ,суви  или водени  контакти 
. 3. Изберете  HOLD функција за да се задржи моменталното  оттчитување . 
4. Притиснете го копчето SEL/ A додека не светне црвената сијаличка  на 
   вградениот амперметар . 
 
   Забелешка : Mаксимално дозволена струја низ одвоениот  амперметар кој се  
користи во овој пример за конекција  е  6 A. Други мерни точки го немаат ова 
ограничување . 
5. Притиснете го MODE копчето. 
6. Со копчето ▼ изберете  Ω, φ, W, VA... 
7. Притиснете  го CHG (Промена ) 
8. Изберете  φ (°, Iref) или  (°, Uref) со користење на копчето ▼. 
9. Притиснете  SEL (Избор ) 
10. Притиснете  ESC 
11. Подесете ја амплитудата на напон  со горниот мал потенциометар  . 
12. . Осигурете се  дека главниот потенциометар  е 
поставен на 0. 

13. Вклучете го излезниот сигнал на SVERKER  со активирање на  ON на  
   старт  прекинувачот  ▼. 
14. Изберете го фазниот агол. Подесете го фазниот агол со долниот 
потенциометар за фино подесување  , и средниот потенциометар за 
чекори од 90°. 
   Забелешка : потребно е мала струја  да тече низ колото за мерење на 
фазниот агол. 
Teстирање на  оперативно  време   
15. Зголемете ја струјата на   1.5 пати од почетната  вредност. 
16.   Предизвикајте ја ON+TIME состојбата со користење на  start 
прекинувачот  . Излезот  ќе остане  вклучен  додека заштитното реле  е во 
функција. 
17. Прочитајте го времето од дисплејот . Проверете ги високо струјните 
подесувањата со користење на истата постапка. 

на  побуд  нa  криви  
  трасформаторски   сооднос на струја и напон 

оптоварувања за  заштитна релејна  тест опрема 
на импенданса  

ефикасност  
▪Мерење  
▪Тестови за    
▪Тестови за    поларитет (насока ) 
▪Инјектирање  

 Одржување  
»Постојано   инјектирање   без временско ограничување  

 Moментално 
»▪Инектирање      ј                 се доколку се држи копчето притиснато . 

                          запира автоматски кога ќе доспее времето. 

 Maксимално време 
»▪Инјектирањето 

▪филтрирање  
 Кога оваа опција е избрана, се избира средна вредност  

од пет последователни мерења . Може да се филтрираат  следниве  
параметри  :струја ,  напон и дополнителни функции . 

   
 ▪Задржување на   исклучувањето 

 Исклучувањето  може да биде одложено (задржано) 
 по одлучување  за одредено специфициран временски  
 интервал кој се изразува  во фрекфентни циклуси на  
  напојувањето 

Тестирање на   pick-up и drop-out со користење на SVERKER 780 
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 Карактеристики и предности 

1. Сет на отпорници 
   Фино регулирање на струјата  
   и напонот  благодарение на  
   вграден сет на отпорници. 
2. Start и stop услови 
   Започнувањето на start и  stop 
   на тајмерот  одговара на промените  
   на напон или  затворање/ 
    отворање на контакти  .Влезот за  
    start на тајмерот се користи  
    кога се тестираат автоматски  
   и повторно затварачки релеи  за  
   синхронизирање на  два или повеќе  
   SVERKER системи  или за  
   почеток на генерирање  со 
    надворешен  сигнал. 
3. Дисплеј   
   Моментални времиња  , струја ,  
    напон и други количини .Исто  
    така се користи за подесување 
    по внесување за модот за 
   подесување со притискање на  
    копчето MODE.  
4. Функција за задржување 
    (HOLD) 
   Ова овозможува да мерите  
    напон и струја кратко како   
    четвртина од  напонскиот  
    периодот на напојување со  
    имобилизирање на оттчитувањата  
     на екранот .Оттчитувањата на  
    напон и стујата се задржани   
    кога јтајмерот  запира .Ако  
    тајмерот не запре ,оттчитувањата 
   ја  прикажуваат  струјата која е      
момоментално прекината  со  
   задржување   на дисплејот . 

5. Make/break контакт  
   Ја менува  состојбата  
   автоматски  со започнување на   
   тестот . Може да се користи 
   (на пример) за синхронизирање на  
   два или повеќе SVERKER единици  
    останата надворешна опрема или  
   за префрлување  на напон присутен   
   на заштитната релејна опрема 
   напред назад помеѓу  состојба  
    грешка /нема грешка . 
6. Aмперметар и  волтметар 
   Cтрујата и напонот  се мерат  
   со вградениот амперметар и  
   волтметар  . Отпор , импенданса,  
   фазен агол , моќност и фактор на  
   моќност може исто така да се  
    измерат .Оттчитувањата се  
    појавуваат на екранот . Овие         
ининструменти може исто така  
   да се користат за мерења  во     
нанадворешни кола. Волтметарот    
   може исто така да се користи  
   како втор амперметар(на пр.   
   при тестирање на диференцијални     
ререлеи  ,со користење на   
   CSU20A). 
    Cтрујата и напонот може да  
    бидат прикажани или како ампери  
   или  волти  или како проценти од  
   зададените  струја или напон 
    (на пример моментални  
    подесувања за заштитната   
    релејна опрема ). 
7.Струен  извор  
   Обезбедува  0-250 A AC, 
   0-250 V AC or 0-300 V DC, 
   во зависност од излезот  
   што се користи . Подесувањата  

    се прават со главниот  
    потенциометар. Оттчитувањата 
    на струјата , напонот и други   
    величини  се прикажуваат  
    на екранот . 
    Start  прекинувачот се користи  
    за  исклучување/вклучување на  
    струјниот извор . Кога се мерат  
    времиња  ова се прави во        
сисинхронизација со тајмерот . 
8. Надворешен напонски  извор  
     Обезбедува 20-220 V DC во 
     два опсега .Опремен со 
     заштита од преоптоварување и  
изоизолиран  од другите излези.  
     Се користи најчесто за напојување  
     на тест објектот. 
9. Индикатор на состојба  
   Секој од влезовите за start  
    and stop  на тајмерот се опремени 
    со индикаторски сијалички  кои,  
    светнуваат за индикација на ,  
    затворање на колото  (што  
    помага при  детектирање на 
    затворање / отоврање на  
    контакти) или детектирање на  
     присуство на напон. 
     Овие индикаторски сијалички  
     (на пример)може да се користат 
     за  проверка на  коло, пред  
     започнување на  мерниот циклус  . 
10. Tајмерски влезови  
     Тајмерот има посебни  start 
      и stop влезови, кои може да 
     се користат за мерење  на 
     надворешни  кола и секвенции             
ин иницирани  од SVERKER. 
     Измереното  време се прикажува 
     на екранот. Секој влез 
     може да биде подесен  за да   
      одговара  на  присуство или          
отсотсуството на напон  (AC  
     или DC)на  контакти. 
  

     
11. Start прекинувач 
     Го контролира вклучување и 
     исклучување на струјниот   извор 
     и тајмерот. Може да биде подесен  на  
еднедна од четири состојби . ON+TIME. 
     Започнува со генерирање  и  мерење на 
вревреме  истовремено. Се користи за 
тестестирање на пре.. релеи (... значи   
стрструјни  , напонски  или  останати  
     величини  ). Генерирањето   
     продолжува : 
     а) додека  заштитното   реле  не се        
актактивира  или не  запре тајмерот  или  
     б)додека максималното време истече     
илиили start  прекинувачот се исклучи   
ак  ако е избрано генерирање со   
ограограничено време  OFF. Го  
исклисклучува  струјниот  извор,       
откаоткако е прекинато генерирањето .      
ONON.Го вклучува струјниот извор         
во   во генерирачка состојба . 
       OFF + TIME . Го прекинува 
       генерирањето  и истовремено го   
старстартува тајмерот . Се користи 
       за тестирање на  под ... релеи      
(...с(...струјни , напон ски или  останати                           
вел  величини ). 
       Тајмерот   запира  кога заштитната   
релерелејна опрема  се активира . Кога 
автоавтоматското повторно затварање се  
тесттестира  SVERKER може да се подеси 
       така што новото генерирање   
запозапочнува  кога влезот за start на   
тајмтајмерот  се  активира  со 
       командата на затворање . 
 12. Компјутерски  комуникациски    
интеинтерфејс и USB од  SVERKER е  
опреопремен со  сериски порт за  
комукомуникација со персонални    
компкомпјутери и софтвер  SVERKER                                       
Win.Win. 
  13. Индикатор за исклучување  
       Светнува кога стоп условите  се                               
испоисполнети  за индикација на 
актиактивност  на  заштитната релејна   
опреопрема. Ако тестот што се    
спроспроведува  вклучува и  мерење на    
времвремиња ,овој индикатор почнува   
да трда трепка кога  релето започнува со    
прекпрекинување . 
  14. Главен потенциометар  
       Се користи за подесување на        
струјструјниот излез на струјниот извор. 
  15.  AC напонски извор   
         Бидејќи  AC напонски извор  е   
одделодделен од други излези , се    
подесподесува  независно од струјниот    
извор извор. AC  напонскиот извор  е    
наменнаменет првенствено за напонски 
влез   влез на релејната заштита . 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 
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SVERKER Win 

PC софтвер за  SVERKER 750/780 
SVERKER Win софтверот го прави тестирањето на  терен  
поедноставно и обезбедува  прецизни извештаи. SVERKER Win  
софтверот  ви овозможува да го контролирате  SVERKER од PC.  
SVERKER се поврзува на  PCпреку сериски порт . Teст  
резултати може да   бидат генерирани во извештај или  директно 
со табела и графикон , или со помош на  надворешен програм  
на пр.  Microsoft® EXCEL. 
SVERKER Win овозможува да ги прилагодите  извештаите  на лесен  
начин. Особено корисни се референтните графикони ,заедно со  
струјни/ напонски графикони  кои се прикажуваат за секоја тест точка  
за време  на мерењето .Графиконот може да биде испечатен на тест  
извештај доколку ви е потребно. 
 Корисна алатка  се  готово направените струјни криви  достапна за                 
многу  типови на релеи. 
За време на  тестирање на реле ,секоја измерена вредност се зачувува  
во  листа на податоци .Во оваа листа може да додавате коментари за 
секоја тест точка  .Кога целиот тест е завршен  , можете се  да снимите  
како дата фајл .Подоцна може да ги испечатите  резултатите од  
тестот. Заштедувате  време со тоа што не мора да пишувате   
рачно извештаи на терен . 

SVERKER Win софтверот  овозможува лесен пристап  на  инструкции  
за конектирање ,тест инструкции  и слично, што може да ги   
припремите предходно.Овие инструкции , кои можат да содржат 
истовремено и текст и графикон, можат да бидат припремени со 
користење на стандардни  пакети за процесирање. 

Подесувањата  што ги правите на SVERKER се зачувуваат  
во фајл , така што следен пат кога ќе сакате да тестирате иста или 
слична релејна заштитна опрема се што треба да направите со цел 
да го подесите  SVERKER, е да го отворите фајлот . 

Спецификации  на  SVERKER Win 
SVERKER Win софтверот се состои од 32-bit-на   програма копактибилна  
со  Windows® 95/98/2000/NT/XP. Големината на фајлот потребна за 
зачувување извештаи и подесување ќе зависи од колку заштитни системи 
сакате да тестирате . Грубо проценето ,потребно ќе ви биде од околу  20-100 
MB слободна меморија  на хард дискот .Програмски јазици на  SVERKER 
Win се: чешки , англиски, француски,германски шпански  и шведски. 

Тест  извештај на фрекфентно реле 

Тестирање на фрекфентно реле  со  SVERKER 780 
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Спецификациите се валидни на  номинален влезен напон и температура на 
средина од  +25°C, (77°F). Спецификациите се предмет на промена без  
 известување .  

Aмперметар 
Meтод на мерење  

Опсег 
Внатрешен  
Надворешен 
Оттстапување  
Внатрешен опсег  
0 – 10 A AC 
0 – 40 A AC 
0 – 100 A AC 
Надворешен опсег  
0 – 0.6 A AC 
0 – 6 A AC 
0 – 0.6 A DC 
0 – 6 A DC 
Резолуција  
Внатрешен опсег  
Надворешен опсег  

AC, true RMS 
DC, средна  вредност  

0.00 – 250.0 A 
0.000 – 6.000 A Услови на користење  

Поле на примена  Инструментот е наменет за употреба во високо 
напонски подстаници и индустриски средини . 

0°C дo +50°C (32°F дo +122°F) 
-40°C дo +70°C (-40°F дo +158°F) 
5% – 95% RH, без кондензација  

Директива за низок напон  2006/95/EC 
EMC Директива за електромагнетна 
компатибилност   2004/108/EC 
115 / 230 V AC, 50 / 60 Hz 
1380 W 

Термален осигурувач, автоматска заштита од 
преоптоварување 

350 x 270 x 220 mm 
(13.8” x 10.6” x 8.7”) 
610 x 350 x 275 mm 
(24.0” x 13.8” x 10.8”) 

17.3 kg (38.1 lbs) 
26.3 kg (58 lbs) со додатоци и транспортен 
 куфер  
18.1 kg (39.9 lbs) 
27.1 kg (59.7 lbs) со додатоци и транспортен  
куфер  
2 x 0.25 m (0.8 ft), 2.5 mm2 
2 x 0.5 m (1.6 ft), 2.5 mm2 
8 x 2.0 m (6.6 ft), 2.5 mm2 
 

2 x 3.0 m (9.8 ft), 10 mm2 
LCD 
бугарски , чешки , англиски, француски, 
германски , руски, шпански, шведски ,турски 

Teмпература на работа и 
чување  & транспорт 
Влажност  

±(1% + 20 mA) 
±(1% + 40 mA) 
±(1% + 200 mA) 
±(1% + 20 mA) 
±(1% + 20 mA) 
±(0.5% + 2 mA) 
±(0.5% + 20 mA) 
10 mA (опсег <100 A) 
100 mA (опсег >100 A) 
1 mA 

AC, true RMS 
DC, средна  вредност  
0.00 – 600.0 V 
AC, ±(1% + 200 mV) Max. вредност  
DC, ±(0.5% + 200 mV) Max. вредност  
вредностите зависат од опсегот  

CE-ознака  
LVD 
EMC 
Општи информации 
Напон на напојување 
Потрошувачка  енергија (max) 

Заштита  

Димензии на 
инструментот  

  Транспортен  куфер  

Тежина  
 SVERKER 750 

Волтметар  
Метод за мерење  
Опсег  
Оттстапување   1) 

Дополнителни  мерења 

Факторот на моќност и мерења на фазен агол   
 
 
                 
                                            Опсег                        Резолуција           Оттстапување 
Факторот на моќност       -0.99(cap) to 
cos φ-                                 + 0.99(ind)                0.01                       ±0.04 
                                      0.99  
фазен агол  φ (°)               000 – 359°                    1°                     ±2° 

Мерење на импенданса и моќност  
AC                                  Z (Ω и °), Z (Ω), R и X (Ω и Ω), 
                                       P (W), S (VA), Q (VAR) 
DC                                  R (Ω), P (W) 
Oпсег                                   се до 999 kX (X= unit) 

Make / Break контакт 
Max. cтруја 
Max. напон 
Тестирање на повторно 
 затварање  
Вредности кои се мерат 
Приказ 

1A 
250 V AC или 120 V DC 

SVERKER 780 

Сет од  кабли , со  4 mm 
длабоки  безбедносни  
приклучоци  
Tест кабли со остри  
приклучоци   
Дисплеј  
Достапни  јазици  

Дел за мерење  
Тајмер  
 
  
Опсег  
 
 

 Времето може да биде прикажано во секунди или  во циклуси на  мрежна  
фрекфенција  
                      
                                               Резолуција                  Оттстапување  
    000-9.999 s                            1 ms                      ±( 1 ms + 0.01%)* 
 
 10.00-99.99 s                         10 ms                      ±(  10 ms + 0.01 %)* 
 100.0-999.9 s                       100 ms                      ±(100 ms + 0.01 %)* 
* за  започнување на OFF+TIME состојбата во  INT мод, 1 ms  ќе се  
 додаде на  погоре  наведената гршка во мерење. 
 
Опсег                                Резолуција                    Оттстапување  
 
0.0-999.9 циклуси              0.1 циклуси               ±(0.1 циклуси + 0.01%) 
1000-49999                            1 циклус                 ±(    1 циклус   + 0.01 %) 
Циклуси   на  50 Hz 
1000-59999 
Циклуси   на 60 Hz 

                                         Време на исклучување  и повторно вклучување.  
                                         По завршување на тестирањето се покажува на дисплејот  
                                            листа  од сите  времиња . 
Информација за 
 состојбата  
на прекинувачот               Make / Break контакт може да се користи . 
                                         за повратни информации за состојбата  на   прекинувачот . 
Max. број на  повторни  
затворања                          49 
Max. време на тестирање 999 s 

Сетови  од отпорници и кондензатори  
Отпорници  
Кондензатори  0.5 Ω to 2.5 kΩ 

10 µF, max.  напон 450 V AC 
1) Mерни интервали подолги од  100 ms 
2) SVERKER 750 

Спецификации  SVERKER 750 / 780 



SVERKER   750/780 
 Сет  за  тест на релеи 
 
 

Излез  
Струен излез   – AC 

Опсег 
                                                         
                                                        Напон  на      Струја на       Време со оптоварување 
                                                                 целосно              целосно         /време без оптоварување 
                                                       оптоварување  оптоварување    On (max)/Off             
                                                     (min)                  (max)         (min) 
                                                                                                  ( 
   0 – 10 A            90 V              75 V             10 A             2 / 15 мин. 
   0 – 40 A            25 V              20 V             40 A             1 / 15 мин. 
   0 – 100A           10 V                8 V            100A             1 / 15 мин. 

 
   0 – 100 A          10 V                 -                250 A*          1 sec/ 5 мин. 
                                                                      200 A** 
   *  напон  на нпојување 230 V AC 
  ** напон на напојување115 V AC 

 
Напон  
без  
оптоварување                                        
(min) 

 
Напон     на       Струја на        Време со оптоварување 
целосно             целосно          /време без оптоварување 
оптоварување оптоварување   On (max)/Off             
(min)             (max)             (min) 

 
2 

Напон на целосно 
Оптоварување 
 (min) 
60 V                      0.25 A 
120 V 

Струја на целосно 
oптоварување  
(max) 
0.25 A 

0.25 A 

                                                                                                          
Напон  
без  
оптоварување                                        
(min) 

Дополнителен прибор  

Извор на енергија CSU20A 
CSU20A е мал лесен струен и напонски извор  првенствено наменет  
за работа   со SVERKER 750/780  системи  за  тестирање на релеј  при 
тестирање на  диференцијални  релеи.Со користење на CSU20A заедно со  
SVERKER 750/780 корисникот може да има два независни струјни извори , 
 а  секцијата за мерење на време во  SVERKER 750/780 се користи и за 
мерење на двата излези како и за мерење на  времето на исклучување на 
релето. 

Покрај тестирања на диференцијални релеи  CSU20A може да се користи 
како повеќе наменски AC/DC извор . CSU20A има една   AC cтруја / 
излезен напон , еден  целосно исправен   DC излез и еден полуисправен DC 
излез за  тестирање на имуност на хармоници . 

Други функции  се струен   shunt (стандард), подесиви опсези за  струја 
/напон и  AC мрежен влез /излез. 
Поврзувањето на  SVERKER 750/780 напојувањето со излезниот приклучок 
за напојување на  CSU20A овозможува фазна синхронизација на двете 
единици  . 
Спецификации  CSU20A 
Спецификациите се валидни  за   номинален  влезен  напон  и  на амбиентална 
темепература од +25°C, (77°F). Спецификциите се  предмет на промена без 
известување . 
Температура на работа                                     -20°C to +50°C (-4°F to +122°F) 
Влезен  напон                                                    115 / 230 V AC, 50 / 60 Hz 
Вградена термална заштита  
Димензии                                                            280 x 178 x 246 mm 
                                                                         (11” x 7” x 9.7”) 
Тежина                                                               5.9 kg (13 lbs) без пренослив куфер  
Мерење на струја , струен  shunt (стандард ) 0.1 A / 1 V, ± 2% 

Излезен напон  – AC / DC 
Опсег  

0 – 250 V  AC    290 V AC         250 V  AC     3 A                 10 min/45min 
o 
0 – 300 V DC    320 V DC       250  V DC    2 A               10 min/45min 

Опсег  
Одделен AC напонски извор   SVERKER 750 

Напон    без 
 oптоварување 
 (min) 
70 V 
130 V 

0 – 60 V AC 
60 – 120 V AC 
И двата опсега  се поделени во напонски  чекори  од  10 V кои се  варијабилни   
независно од чекорот . 
Одделен AC напонски извор SVERKER 780 
Опсег  

5 – 220 V AC 
Минимален чекор 
0.1 V 

Фазен агол  
 
0 – 359° 
Фрекфенција 
  
15 – 550 Hz 

Опсег  
20 – 130 V DC 

130 – 220 DC 

Напон  без 
 oптоварување(min) 
 
240 V AC 

Напон  на целосно 
oптоварување (min) 
 
220 V AC на 
33 W 
200 V AC  на 
46 W  

 
 

Моќност  при 
 постојано  
oптоварување (max) 
33 W 
Постојано  
46 W 
1 минута  

Излез , AC 
20 A  подесување 
Idle/без оптоварување 
5A 
10 A 
20 A 
10 A подесување 
Idle/без оптоварување  
3A 
5A 
10 A 

Излезен напон (min) 
26 V 
25 V 
22 V 
18 V 
52 V 
50 V 
47 V 
41 V 

Време на оптоварување  
постојано 
постојано 
постојано 
2 min 
постојано 
постојано 
постојано 
10 min 

Резолуција                  Оттстапување 
                  
1°                                   ±2° 
Резолуција                   Оттстапување  
 
1 mHz                           ± 0.1% 

Напон  
20 V DC 
130 V DC 
 
130 V DC 
220 V DC 

Помошен DC излез 
Max. струја  
300 mA 
375 mA 
 
325 mA 
400 mA 

Излез , DC 
DC cтруја  Како што е погоре наведено , намалена за  пад на напон  низ  

исправувачки диоди 

CSU20A 



SVERKER 750/780 
 Сет  за  тест на релеи  
 
 

Фазен префрлач  PSS750 Пример за примена на  PSS750 
ВАЖНО ! 
Прочитајте го упатството пред да го користите инструментот  
1. Поврзете ги  струјните  и напонските  излези  од  
   SVERKER 750/780 на  PSS750 влезови . 
2. Поврзете ги струјни и напонски влезови  на   релето  на излезите на  
    PSS750  
3. Изберете која фаза ќе тестирате и типот на тест  (фаза према маса   
    или фаза према фаза ) со прекинувачот за избор  . 
4. Продолжете со тестот  за секоја фаза и тип на грешка . 
5. За да создадете фазно поместување ,  поврзете  10 µF кондензатор во 
    SVERKER 750/780 серии помеѓу напонскиот излез   и  влез на  
    PSS750   , и поврзете  променлив  отпорник паралелно  на влезот  на   
    PSS750 . 
6. Подесете го SVERKER 750/780 за мерење на фаза   
    (и импенданса ). Поврзете го напонскиот мерен  влез на влезот на    
     PSS750 . 
7. Започнете го  тестирањето  со отпорник во максималната позиција.                  
Постепено намалување на отпорникот  дава зголемување на  фазно 
поместување  во напонскиот сигнал . Тест напонот / импедансата ќе се 
намали во исто време, така што е потребно  прилагодување на тест  струјата  
за да  може да ја добиете потребната импенданса . 
   Ве молиме имајте во предвид  дека фазното  поместување  зависи од 
влезната отпорност  и може да варира кај различни  релеи. Некои релеи, исто 
така, може да имаат ниска  граница на напон каде релето  нема да  се активира 
За дополнителни 180 степени   фазно поместување    употребете го 
прекинувачот за враќање на фазата . 

Фазниот префрлувач  PSS750 е специјално дизајниран за 
 работа со SVERKER 750/780 при  тестирање на  тро фазни релеи.  
Се поврзува  помеѓу  SVERKER 750/780 и  влезовите на релето и  
му овозможува на корисникот лесно да одбере која фаза ќе ја тестира. 
PSS750 ги префрла и двете струјни  и напонски извори или избор на  
монофазно тестирање  или тестирање  фаза по фаза .  
Заедно со префрлање влез-излез  PSS750 содржи променлив 
отпорник кој може да се користи заедно со вграден кондензатор 
на SVERKER 750/780.Оваа карактеристика му дава на корисникот  
можност да креира  вариабилно  фазно поместување на намалена  
амплитуда  на тест напонот . 

Дизајнот на PSS750е пасивен  што го прави многу општ инструмент . 
 Можете на пример да користите било кои од струјните или напонските 
влезовите  во рамки на спецификациите . Moжете исто така да ги 
поврзете влезовите за мерење на  SVERKER 750/780 на PSS750 и да  
го употребите прекинувачот  за да одберите мерни  сигнали  . 

 PSS750 го поедноставува префрлувањето на фази , избирање на тип  
 на грешка, обратна фаза и  дава можност да создадете променливо 
 фазно поместување . 

Спецификации  PSS750 
Спецификациите се валидни  при номинален влезен напон и  амбинтална  
температура од  +25°C, (77°F). Спецификациите се предмет на промена без  
известување .  
Max.  влезен напон  
Max.  влезна струја  
Max. Отпорничко 
 оптоварување  
Димензии  

Тежина  

250 V AC / 3 A 
6 A / 250 V AC 
200 V AC / 200 mA (0.5 A за врме на  
5 секунди ) 
200 x 120 x 85 mm 
(7.9” x 4.7” x 3.3”) 
1.3 kg (2.9 lbs) 

PSS750 



 

SVERKER 750/780 
Сет  за  тест на релеи  
 

Сет од кабли за тестирање GA-00030 Водоотпорен  (IP65) HD-куфер  отпорен на удар  со тркала и  
рачка на извлекување. 

Информации на порачка  
Производ  Кат.бр. Производ  Кат.бр. 
SVERKER 750 
Вклучено сет од  кабли за тестирањеGA-00030 и пренослив куфер  
GD-00182 
Јазик : англиски , француски, германски, шпански, шведски 

SVERKER 780 
Вклучено сет од  кабли за тестирањеGA-00030 и пренослив 
куфер  
GD-00182 
Јазик : англиски, француски, шпански 

CD-11190 
CD-12390 

115 V мрежен напон 
230 V мрежен напон 
 
SVERKER 750 
Вклучено сет од  кабли за тестирањеGA-00030 и  IP65 HD-куфер  
Јазик : англиски, фрнцуски, германски, шпански, шведски 

115 V мрежен напон 
230 V мрежен напон 
 
SVERKER 780 
Вклучено сет од  кабли за тестирањеGA-00030 и IP65 HD-
куфер  
Јазик : англиски, француски, шпаннски 

CD-31190 
CD-32390 

115 V мрежен напон 
230 V мрежен напон 
 
SVERKER 750 
Вклучено сет од  кабли за тестирањеGA-00030 и пренослив куфер 
GD-00182 
Јазик : чешки, англиски, германски, шведски, турски 

CD-13190 
CD-13390 

115 V мрежен напон 
230 V мрежен напон 
 
SVERKER 780 
Вклучено сет од  кабли за тестирањеGA-00030 и пренослив 
куфер 
GD-00182 
Јазик : англиски, германски, шведски 

CD-33190 
CD-33390 

230 V мрежен напон 
 
SVERKER 750 
Вклучено сет од  кабли за тестирањеGA-00030 и пренослив куфер 
GD-00182 
Јазик : англиски, француски,германски, руски, шведски 

CD-12392 230 V мрежен напон 
 
SVERKER 780 
Вклучено сет од  кабли за тестирањеGA-00030 и пренослив 
куфер  
GD-00182 
Јазик : бугарски, англиски, турски 

CD-32392 

230 V мрежен напон 
 
SVERKER 750 
Вклучено сет од  кабли за тестирањеGA-00030 и пренослив куфер 
GD-00182 
Јазик : бугарски, англиски, фрнцуски, германски, шведски 

CD-12394 230 V мрежен напон 
 
SVERKER 780 
Вклучено сет од  кабли за тестирањеGA-00030 и пренослив 
куфер  
GD-00182 
Јазик : чешки , англиски, руски 

CD-32394 

230 V мрежен напон 

Опционално  
SVERKER Win PC Софтвер  
Ве молиме наведете го серискиот број на  SVERKER кога 
порачувате. 
SVERKER Win содржи  софтвер , заштитен број   
и  кабли  (RS232 и USB) за поврзување со  
PC. 
Имајте предвид дека  софтверскиот клуч може да биде инсталиран  на 
еден SVERKER. Самиот софтвер,сепак,  може да се инсталира  на 
неограничен број на комјутери . 

CD-12396 230 V мрежен напон 

Дополнителен прибор  
CSU20A 
Вклучено кабли и пренослив куфер  

 

CD-32396 

115 V мрежен напон 
230 V мрежен напон 
 
PSS750 
Организатор на кабли  

CD-8102X 
CD-8101X 

Лентички со лепенки , 10 парчиња 

BF-41190 
BF-42390 
CD-90020 

AA-00100 

Надоградба SVERKER Win  

SWEDEN 
Megger Sweden AB 
Eldarvägen 4, Box 2970 
SE-187 29 TÄBY 
T +46 8 510 195 00 
F +46 8 510 195 95 
E seinfo@megger.com 

UK 
Archcliffe Road Dover 
CT17 9EN England 
T +44 (0) 1304 502101 
F +44 (0) 1304 207342 

Other Technical Sales Offices 
Dallas USA, Norristown USA, 
Toronto CANADA, Trappes FRANCE, 
Oberursel GERMANY, Johannesburg 
SOUTH AFRICA, Kingdom of BAHRAIN 
Mumbai INDIA, Chonburi THAILAND 
Sydney AUSTRALIA 

Registered to ISO 9001 and 14001 
Subject to change without notice. 
Art.No. ZI-CD07E • Doc. CD0265HE • 2011 
SVERKER-750-780_DS_en_V06 
www.megger.com 
Megger is a registered trademark 


