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▪▪Обезбедува сигурни и прецизни испитни 
резултати во високонапонски потстаници каде 
има појава на електричен шум 

 
▪▪Четири стандардни модели. Потполна 
самостојна функционалност или модели за 
прибирање на податоци без кориснички 
интерфејс 

 
▪▪Побрз и посигурен со испитувањето 
DualGround™, каде двете страни од прекинувачот 
се заземјени 

 
▪▪Помош на дисплејот со дијаграми за 
поврзување и волшебник со шаблон за 
вршење на испитувањето 

 
▪▪Сите модели може да се контролираат преку 
компјутер 

 
 
Опис 
Системите за анализа на прекинувачи од серијата TM1700, 
користат најнова технологија од најнапредната верзија 
TM1800. Има четири модела, почнувајќи од моделот кој е 
далечински контролиран преку персонален компјутер, па се 
до комплетно самостоен инструмент. Сите модели може да 
бидат контролирани преку компјутер, користејќи го 
докажаниот софтвер за менаџирање на податоци и нивна 
анализа - CABA Win. 

Робустниот дизајн нуди моќна технологија која му помага на 
корисникот да изврши ефикасно и доверливо испитување на 
прекинувачите. Сите влезови и излези на инструментот се 
дизајнирани за издржување на тешкото опкружување во 
високо-напонските потстаници и индустријата. Галвански 
изолираните влезови и излези овозможуваат вршење на сите 
потребни мерења во еден тест, со што се елиминира 
потребата од повторно поставување и подесување. 

Патентираниот DualGround™ метод го прави испитувањето 
сигурно и го намалува потребното време, така што го 
заземјува прекинувачот од двете страни за време на тестот. 
Влезовите за мерење на времето користат патентиран 
алгоритам на база на Активно Потиснување на Пречките, со 
што се добива точно темпирање на времето и вредности на  
PIR (Pre-Insertion Resistor - предвметнат отпорник) дури и 
при високи капацитивни споени струи на пречки. 

Софтверот кој е приспособлив и лесен за употреба, му 
овозможува на корисникот вршење на тест со едноставно 
завртување на испитниот прекинувач, без потреба за 
никакво подесување. Корисникот го дели само едно 
притискање од напредните функции за помош, како што се 
дијаграмите на поврзување. 8” колор екран на допир со 
тастатура, му овозможува на корисникот ефикасно да го 
контролира овој врвен интерфејс. 

Избери –Поврзи– Испитај 
Работењето со TM1700 
значи брзо и лесно 
тестирање. 
Тестирањето се врши во 
процес од три чекори. 
Избери 
Првиот чекор е да се 
одбере соодветен 
шаблон од 
библиотеката, во 
зависност од бројот на 
контакти по фаза, дали 
има движење или не, 
отпорни контакти и др. 
 

Поврзи 
Вториот чекор е да се 
поврзат испитните кабли 
според графичкиот 
приказ за помош. Има 
различни графички 
прикази за секој кабел. 
Испитај 
Третиот чекор е да се 
сврти “Measure-
Измери” копчето.  
Мерењето се извршува 
и анализира, по што 
резултатите се 
прикажуваат на 
екранот. Достапни  се 
функции за зумирање и 
споредување 
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Конвенционално vs. DualGround 
Изолирање и подготовка на 
работното место и примена 
на услови за безбедна 
работа. 

Изолирање и подготовка на 
работното место и примена 
на услови за безбедна 
работа. 

Поврзување на испитната 
опрема и издавање 
потребна документација 

Поврзување на испитната 
опрема и издавање 
потребна документација 

Овластено лице врши 
одземјување 

Изоставен е овој ризичен 
чекор 

Вршење на тестирањето Сигурно тестирање со 
заземјување од двете 
страни 

Овластено лице врши 
заземјување 

Изоставен е овој ризичен 
чекор 

Поништување на документите 
и тргнување на опремата 

Поништување на 
документите и тргнување на 
опремата 

Затворање на работата и 
одземјување. 

Затворање на работата 
и одземјување. 

Тестирање со DualGround 
Дерегулацијата на пазарот за електрична енергија, воведе 
построго бизнис опкружување за компаниите - сопственици на 
прекинувачи и компаниите кои се занимаваат со нивно 
одржување. Дерегулацијата доведе до зголемен нагласок на 
ефикасноста при управувањето, одржувањето и услужното 
ниво. Интернационализацијата на бизнисите доведе нови 
предизвици: значителни инвестиции од глобалните 
корпорации ќе им наметне зголемен акцент на соодветноста 
на производите со правилата за заштита при работа, како и 
заштитата на околината. Искуството покажало и дека 
преостанува помалку време за тестирање, бидејќи 
прекинувачот е се помалку достапен за привремено 
тргнување од употреба. 

 
Сигурносниот аспект 
Мрежните оператори и сервисните компании треба да го 
одржуваат и развиваат нивниот биланс на заштита при 
работа. Еминентните меѓународни агенции, вклучувајќи ги 
IEEE® и IEC®, потоа меѓународните сигурносни агенции и 
трговски здруженија постојано ги заоструваат правилата за 
безбедна работа. За време на дерегулацијата, сигурносните 
прописи беа разјаснети и нивната примена беше затегната. 
Зачувувањето на добар биланс за заштита при работа полека 
станува еден од клучните фактори кој ги привлекува или 
одвраќа инвеститорите и купувачите. 

Во сите потстаници, капацитивните поврзувањаод активните 
високонапонски проводници индуцира штетни/смртоносни 
струи во сите паралелни проводници. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ▪Контактен 

отпор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MJÖLNER / 
SDRM202 

Со заземјување од двете страни на испитниот предмет, 
индуцираната струја ќе се носи до земјата и ќе се осигура 
безбедно работно подрачје за персоналот. Погледни ги 
долните дијаграми: 

 
Заземјени двете страни 
Најдобар начин за обезбедување на сигурно тестирање на 
прекинувач, е да се направи заземјување на прекинувачот од 
двете страни за времето додека трае тестот. Ова исто така ќе 
го олесни и забрза испитувањето. Персоналот кој го врши 
испитувањето треба да е што помалку време во потстаницата, 
и нивниот фокус да е насочен кон тестот, а не кон опремата. 

Испитниот метод DualGround™  е достапен за сите 
испитувања на сите прекинувачи. 

„▪ Време TM1700 со DCM 
 ▪Движење TM1700 
 ▪SDRM TM1700 со 

SDRM202 
 ▪Вибрации CABA Win Vibration 

/ SCA606 
 
Опремата и методите кои го подржуваат DualGround™ 
испитувањето се поврзани со DualGround симболот. Овој 
симбол ја гарантира употребата на најнова технологија и 
методи кои овозможуваат сигурна, брза и лесна работа при 
заземјување од двете страни, за време на тестот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирањето е многу посигурно со користење на 
DCM модулот и DualGround. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доколку само една страна е заземјена, индуцираната струја 
може да достигне вредност која е опасна и смртоносна за 
луѓето. 
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Карактеристики и предности  
1.   Влез за надворешна струјна клешта 
2.   Контролен дел 

▪ Три независни контактни функции 
▪ Претходно програмирани секвенци C, O, C–O, O–C, 
O–C–O 
▪ Временско темпирање на помошните контакти a и 
b 
▪ Струја во намотката, напон и отпор 

3.   Надворешна секција за мерење на времето 
▪ Шест галвански изолирани канали 
▪ Неосетлив на поларитет 
▪ Суви и влажни помошни контакти 

4.   M/R дел за мерење на времето 
▪ Шест влеза 
▪ Висока резолуција од 15µV и земање примероци со 
фреквенција до 40 kHz 
▪ Мерење на време на главен и паралелен отпорен 
контакт 
▪ Отпорна вредност на паралелните отпорници 

5.   Aналоген дел 
▪ Шест канали (три опционални) 
▪ Поддржува индустриски аналогни трансдусери 
▪ Изолирани канали кои мерат до 250 V !без напонски 
делител. 
▪ Висока резолуција од 0.3 mV при фреквенција на 
земање примероци од 40 kHz 

6.   Дигитален дел 
▪ Шест канали 
▪ Растечки трансдусери со RS422 
▪ Резолуција до ±32000 пулсеви 
▪ До 40 kHz фреквенција на земање на примероци 

7.   Влез за напојувањето 
8.   Излез на DC напон 

▪ Главен напонски извор од,12 V 
9.   DRM 
10. Терминал на заземјувањето 
11. Порта за Етернет 

 
 
12. USB порти 
13. Влез на триг 

▪ Контакте за вклучување или исклучување на 
напонски сигнал на инструментот.  

14. DCM интерфејс 
15. Копчиња за навигација 

▪ Може да работи паралелно со копчињата на допир на 
екранот 
▪ Повеќето од CABA Local функциите се контролирани 

со десетте навигациски копчиња 
16. Пушти/исклучи го екранот на допир 
17. Вклучи/исклучи ја тастатурата на екранот 
18.  Дисплеј (екран на допир) 

▪ Висока осветленост за добра видливост при директна 
светлина 

19. Подесување на осветленоста 
20. ПОЗИЦИЈА 

▪ Ја покажува позицијата на главните контакти на 
прекинувачот, доколку колото на намотката е 
поврзано со контролниот дел 

21. СЕКВЕНЦА 
▪ Го покажува наредниот чекор на прекинувачот. Доколку е 

овозможена Auto detect позиција на прекинувачот во 
CABA Local или CABA Win, може да се изберат само 
секвенците кои се на располагање. 

22. РАБОТИ/ИЗМЕРИ 
▪ Ја започнува избраната секвенца и го врши мерењето. 

Зелената “READY - ПОДГОТВЕНО” LED диода мора да 
се активира пред да се заврти ротирачкиот прекинувач. 
Додека секвенцата е активна, свети жолтата 
„OPERATING-РАБОТИ” LED диода. 

23. On/Off прекинувач 

1  2  1  2 3  4  5  6  7 
 
 
 
 
 
 

10 
11 
12 

 
8  13 
9  14 
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Примери на употреба 
 

Мерење на првото придвижување 
Кога настанува дефект во преносната или дистрибутивната линија, 
задача на прекинувачот е брзо и ефикасно да го отстрани дефектот 
така што ќе отвори, или пак да го изолира од изворот на напојување. 
Брз испад ја ограничува нанесената штета која би настанала на 
скапата опрема од превисока струја, или во најлош случај, би можело 
да дојде до нечија смрт. Поради ова е многу важно да се испитуваат 
прекинувачите, така што би знаеле дали тие функционираат 
правилно. 

 
Зошто да се забележи првиот испад? 
Испитувањето на прекинувачите може да  се изврши на многу начини, 
но еден од најчесто употребуваните е мерење на времиња на 
вклучување или исклучување на главните контакти, што дава 
директна индикација за времето потребно за испад. Наведена е 
вообичаената процедура за извршување на тест со мерење на 
времето потребно за испад на прекинувач кој е во функција. 

 
1.   Отвори го прекинувачот 
2.   Дисконектирај го прекинувачот со отворање на прекинувачите за 
дисконектирање 
3.   Заземји го прекинувачот 
4.   Изврши тест со мерење на времето 
Тестовите со мерење на времето ќе го покажат точното време на 
испад, така? Не секогаш! Помислете на прекинувач кој не бил 
активиран неколку месеци, дури и години пред да биде тестиран. Тој 
може да има недостаток од подмачкување, или можеби корозија во 
лежиштата. Овие проблеми најверојатно ќе ги успорат првите реакции. 

Проблемот кај оваа процедура е тоа што прекинувачот е барем еднаш 
манипулиран пред да започне тестирањето. Тоа можеби е доволно за 
да се „тргне“ насобраната корозија или запечените лежишта, и да се 
постигне бараното време на испад. Поради тоа при вистинското 
извршување на тестот, не доаѓа до никаков проблем и сервисниот 
инженер мисли дека прекинувачот е во добра форма, поради што не е 
потребно дополнително одржување. По неколку месеци, корозијата 
повторно се јавува, и кога ќе дојде до дефект, прекинувачот не 
затвора доволно бргу, или пак воопшто! 
Поради тоа е многу важно да се мери првата манипулација, така што 
би биле откриени сите проблеми со прекинувачот. 
  
Методи 
Мерењето на потребното време за „прв испад“ е дел од       on-line 
тестирањето, односно додека прекинувачот е во употреба. Ќе се 
фокусираме на трите мерења: струи во калемите, контролен напон и 
времиња на контактите. Сепак има и други on-line мерења, како што 
се времиња на помошните контакти, вибрации, струја низ моторот и 
движење. 

Струите во калемите се мерат за добивање на индикација за 
проблеми со подмачкувањето во главните лежишта или во 
механизмот. Со анализирање на струите, може да се добие 
индикација за промени во отпорот. Тие се предизвикани од намотки 
кај кои дошло до куса врска, прегорени намотки итн. Струите на 
калемите може да се мерат или со струјна клешта, или со 
контролниот модул на анализаторот, доколку компанијата дозволува 
локално манипулирање со прекинувачот. 

Контролниот напон се мери за време на работа со цел да даде 
индикациија за слаб напон на батериите. Батерискиот напон на една 
потстаница пред стапување во работа може да е добар, и се 
надгледува од единиците за полнење. Сепак, за време на работа, 
потрошувачката може да е преголема за батериите. 

 
„▪    Доколку падот на напон е поголем од 10% од номиналниот, 

тоа може да е знак за дефектни батерии. 

 ▪    Доколку прекинувачот има три работни механизми, струјата во 
калемот и контролниот напон треба да се измерат во секој од 
трите механизми. 

 

 
На горната слика е покажана точката за мерење на струјата 
низ калемот и контролниот напон. Бидејќи прекинувачот е во 
употреба, неможе да биде применет конвенционалниот начин 
за мерење на времињата на главните контакти со временски 
кабли низ меѓупрекинувачот. Наместо тоа се користат три 
струјни клешти кои се користат на секундарната страна на 
струјниот трансформатор за секоја фаза. Тие ја покажуваат 
струјата која тече низ секоја фаза, и кога ќе дојде до прекин 
на струјата, се открива времето на испад на прекинувачот. 
 

 
 
Слика 2 - Точка за мерење на линиските струи 
 

 
Слика 3 - Контролен ормар со струјни клешти 

Опрема 
Потребната опрема за мерење на времето на прв испад 
зависи од конфигурацијата на самиот прекинувач. Заеднички 
деноминатор за сите мерења се три струјни клешти за 
мерење на линиските струи, кои се основа за времињата 
мерење на времињата на секоја поединечна фаза. Од нив не 
се бара да мое да мерат DC струи, бидејќи тие ќе ги мерат 
само наизменичните линиски струи. За струјата во калемот, 
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оперативните механизми. Тие мора да мерат и AC и DC 
напон, за покривање на сите типови на калеми, иако DC 
калемите се најчесто употребувани. 
 

Анализа 
 

 
Слика 4 - Пример на резултат од извршено мерење 
На сликата 4, се гледа пример на мерење кое покрива три 
фази, една струја во калем и контролниот напон. 

Мерења на времињата 
Симултаните мерења на поединечна фаза се битни во 
ситуации кога повеќе контакти се сериски поврзани. 
Прекинувачот станува разделник на напон кога го отвора 
колото. Доколку временските разлики се преголеми, напонот 
низ еден контакт станува преголем, и толеранцијата за 
повеќето типови на прекинувачи за ваков случај е 2 ms. 

Временската толеранција за симултани меѓуфазни мерења е 
поголема за три-фазен преносен систем на 50 Hz бидејќи 
секогаш има 3,33 милисекунди помеѓу поминувањето на 
нулта-линијата.  И покрај тоа, временската толеранција за 
таквите системи обично е 2 ms. Треба да се наведе дека 
прекинувачите кои вршат синхронизирано прекинување, мора 
да исполнуваат построги услови. 

Нема генерализирани временски граници за временските 
односи помеѓу главните и помошни контакти, но важно е да се 
разбере и провери нивната работа. Целта на помошните 
контакти е да отвора и затвора одредено електрично коло. 
Такво коло може да овозможи затворање на калем кога 
прекинувачот треба да изврши затворање и потоа веднаш да 
го отвори колото,веднаш откако ќе започне неговата работа, 
со што се избегнува прегорување на калемот. 

Контактот "a" мора да затвори побрзо пред да затвори 
главниот контакт. Контактот  "b"  мора да отвори кога 
работниот механизам ја испуштил акумулираната енергија 
со цел да го затвори прекинувачот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Производителот на прекинувачот треба да обезбеди 
детални информации за овој циклус. 
 
Мерења на движењата 
Високо-напонскиот прекинувач е дизајниран за прекинување на 
одредена струја на куса врска, и тоа со одредена брзина за развивање 
на одреден млаз на разладен воздух, масло или гас (во зависност од 
типот на прекинувач). Овој медиум го гасне доволно електричен лак за 
да ја спречи струјата при следното поминување на нулта-линијата. 
Важно е да се прекине струјата на начин на кој нема повторно да се 
јави лакот пред контактите на прекинувачот да влезат во т.н. дампинг 
зона. 

Брзината се пресметува помеѓу две точки на кривата на движење. 
Горната точка се дефинира како растојанието во должина, степени 
или процент од движењето од а) затворена позиција на 
прекинувачот, или б) затворање на контактите или точка на нивно 
раздвојување.Долната точка се одредува во зависност од горната 
точка. Тоа може да биде растојанието под горната точка, или 
времето пред горната точка. Времето кое е помеѓу двата опсега на 
точките се движи од 10 - 20 ms, што кореспондира на 1 - 2 
преминувања на нулта-линијата. 

Растојанието во кое електричниот лак во прекинувачот мора да биде 
изгаснат, се вика зона на електричен лак. Од кривата на движење, 
може да се пресмета крива на брзина или забрзување, со цел да се 
откријат дури и најмалите промени кои настанале во самиот  
механизам на прекинувачот. 

Ослободувањето е битен параметар за работните механизми кои се 
користат за отворање и затворање на прекинувачите. Доколку уредот 
за ослободување не функционира правилно, големото механичко 
оптоварување може да го скрати работниот век и/или да предизвика 
сериозно оштетување. Ослободувањето при отворање вообичаено се 
мери како втора брзина, но исто така може да биде базирано на 
растојанието помеѓу две точки, малку над отворената позиција на 
прекинувачот 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Енергизиран калем за испад 
2-5 Поминато растојание на арматурата 
3-4. Арматурата го контролира уредот за испад 
4-5. Арматурата го завршува својот пат 
5. Арматурата удира на крајот 
6. Пропорционално со отпорот на DC намотката 
7. Отвора помошниот контакт 
8. Опаѓање на струјата 
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   Струи во калемот 
Овие струи треба редовно да се мерат со цел да се 
откријат потенцијални механички и електрични 
проблеми во намотките за активирање, пред да дојде 
до опасност од посериозен проблем. Максималната 
струја на намотката (доколку се дозволи струјата да ја 
достигне највисоката вредност) е директна функција од 
опторот на намотките, и нанесениот напон. Овој тест 
покажува дали кај намотката дошло до куса врска. 

Кога се нанесува напон низ намотката, кривата на струјата 
најпрвин има прав премин чиј степен на зголемување зависи 
од електричните карактеристики на намотката, и од 
доводниот напон (точки 1-2). Кога арматурата на намотката 
(која го активира енергетскиот пакет на уредот на работниот 
механизам) ќе почне да се движи, се променува 
електричниот однос и паѓа струјата во намотката (точки 3-5). 
Кога арматурата ќе удри на крајната механичка позиција, 
струјата на намотката расте на вредност пропорционална со 
напонот на намотката (точки 5-7). Тогаш отвораат помошните 
контакти и струјата во намотката опаѓа на нула, со опаѓање 
на струјата кое е предизвикано од индукцијата во 
електричното коло (точки 7-8). 

Врвната вредност на првиот помал врв на струјата е поврзан 
со струјата на потполно заситена намотка (макс. струја) и 
оваа врска дава индикација за размакот до најнискиот напон 
на испад. Доколку намотката ја достигнеше максималната 
струја пред да започне движењето на арматурата и нејзиниот 
уред, прекинувачот немаше да испадне. Важно е да се 
забележи дека врската помеѓу двата врва варира, најмногу 
поради температурата. Ова исто така важи и за најнискиот 
напон на испад. 

  

Мерење на динамички отпор (DRM) 
Секој прекинувач ќе има оштетување/трошење на контактите 
поради појавата на електричен лак, како и поради појавата 
на струи на куса врска. Доколку контактите што искрат се 
преблизу, или нивната површина е во лоша состојба, 
прекинувачот наскоро ќе стане недоверлив во работата. 
Површината на главните контакти може да се оштети од 
искрењето на електричниот лак, што доведува до зголемен 

отпор, прегревање или во најлош случај и до експлозија. 

Отпорот на главните контакти се мери динамички за време на 
отворена или затворена работа во DRM. Со DRM мерењето, 
може добро да се процени должината на електричниот лак на 
контактите. Единствена алтернатива за одредување на 
времетраењето на електричниот лак на контактите е со  
размонтирањето на прекинувачот. За поуздана DRM 
интерпретација е потребна висока испитна струја и 
анализатор на прекинувачи со добра резолуција на мерење. 
 
Анализа на вибрациите 
 
Анализата на вибрациите е неразорен метод кој користи 
сензор на забрзување без подвижни делови. Прекинувачот 
може да биде во употреба за време на тестот. Отвори-
затвори манипулација е се што е доволно за мерењето. 
Првата манипулација може да биде споредена со втората  и 
третата, и ќе се разликува поради корозијата и други 
проблеми поврзани со контактот метал со метал. Ова е 
одличен метод за мерење на првата манипулација по долг 
период во непроменета позиција на прекинувачот. 

Анализите ги споредува времето на вибрациите со претходно 
снимена референтен резултат. Овој метод пронаоѓа дефекти 
кои тешко може да се пронајдат со другите конвенционални 
методи. Доколку конвенционалните податоци, како што се 
струја во калемот, крива на патување, времиња на контакти и 
напонот, се достапни како додаток за податоците за 
вибрациите, можна е дури и попрецизна проценка на 
состојбата на прекинувачот. Податоците потоа се зачувуваат 
заедно со другите конвенционални податоци. 

Овој метод е објавен во CIGRÉ и IEEE®. Тој е присутен 15 
години во индустријата за тестирање на сите типови на 
прекинувачи од 400 kV, па се до помали индустриски 
прекинувачите. 
Методот првпат е применет во Скандинавија. Овој тест е 
сигурен за испитувачкиот персонал бидејќи двете страни од 
прекинувачот може да се заземјат за време на тестот. 
Потребно е помалку манипулација, бидејќи не е потребен 
пристап до контактниот систем на прекинувачот, а сензорот за 
забрзување лесно се монтира на прекинувачот. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRM е сигурен метод за предвидување на должината/истрошеност на контактот на искрење. SDRM202 обезбедува висока струја 
додека TM1700 дава точно мерење со многу добра резолуција. Покрај тоа, можно е да се користи DualGround тестирањето. 
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Спецификации на серијата TM1700 
Генерално 
Спецификациите се валидни по 30 минутно загревање 
на уредот со 0,001% отстапување на времето годишно. 
Спецификациите се подложни на промена без 
претходна најава. 
Околина 
Поле на примена За употреба во високонапонски 

потстаници и индустриско опкружување 
Температура 

Работна -20°C до +50°C (-4°F до +122°F) 
Складирање  

    и транспорт -40°C до +70°C 

 Humidity 5% – 95% RH, некондензирачка CE-
ознака 
EMC 2004/108/EC 
LVD 2006/95/EC 
Општо  
Номинално напојување 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz 
Потрошувачка       200 VA (макс.) 
Димензии 515 x 173 x 452 mm (20.3” x 6.8” x 17.8”) 
Маса 12 kg (26.5 lbs) 
Надворешен 
влез TRIG IN 
Напонски режим 
Влезен опсег 0 – 250 V AC / DC 
Гранично ниво Подесливо во софтверот во чекори од 

по 1 V 
Контактен режим 
Напон на отворено коло 30 V DC ±15%  
Струја на куса врска       10 – 40 mA Гранично 
ниво       1 – 2 kΩ  
Надворешни излези 
DC ИЗЛЕЗ 
Главен напонски извор 12 V ±10%,заштита од куса врска 1.7 A 
DRM само за SDRM202 и DRM1800 
Напонски режим 
Излезен напон        12 V DC ±10% 
Заштита при куса врска   PTC 750 mA 
Струја на промена            < 750 mA, отпорен товар 
Комуникациски интерфејс 
USB USB верзија  2.0 
Етернет 100 base-Tx Брз Етернет 
HMI, Кориснички посредник 
CABA Local Софтвер за анализа на прекинувачи 
Достапни јазици Англиски, Француски, Германски, Шпански, 

Шведски. Достапен е  комплет за превод. 
Дисплеј  Екран на допир со високо        

осветление SVGA 800x600,  
Дијагонална големина 21 cm (8”) Тастатура
 На екранот 
Контролен дел (1 или 2)  
Општо 
Број на канали 3 
Основни отстапува  
на времето ±0.01% од мерењето ±1 интервал на 
 примерок 
Макс. фреквенција  
на земање примероци 40 kHz 
Време на мерење 200 s при 10 kHz фреквенција на 
 земање примероци 
Неотскокнувачки  
прекинувач 
Макс. струја 60 A AC / DC, пулс ≤ 100 ms 
Времетраење Подесливо од корисникот во 
 чекори од по 1 ms  
Одложување Подесливо од корисникот во 
 чекори од по 1 ms 

Мерење на струјата 

Опсег на мерење 0 до ±80 A AC / DC 
Резолуција 16 бита 
Грешка ±2% од мерењето ±0.1% од опсегот 
Мерење на надворешната струја 
CT 
Макс. влез ±1 V  

Скалирање 100 A / 1 V Опсег
 ±80 A V / ±0.8 V 
Мерење на напон 
Опсег на мерење 0 – 250 V AC / DC 
Резолуција 12 mV 

Грешка ±1% од мерењето ±0.1% од опсегот 
Времиња M/R секција (1)  
Општо  
Број на канали 6 
Основни отстапувања  
на времето ±0.01% од мерењето ±1 интервал на 
 земање примерок 
Мин. резолуција 0.05 ms 
Макс. фреквенција  
на земање примероци 40 kHz 
Време на мерење 200 s при 20 kHz фреквенција на земање 
 на примероци 
Времиња на главните и отпорни контакти 
Напон на отворено коло 6 V или 26 V ±10% 

 (Вклучување при секој 
 втор земен примерок) 

Струја на куса врска  9.7 mA или 42 mA ±10% 
Статусна граница 
Главна Затворена < 10 Ω < Отворена 
Главна и отпорна Главна < 10 Ω <PIR < 10 kΩ < Отворена 
Мерење на PIR отпорност  
Поддржани PIR типови Линеарен PIR Опсег на 
мерење  30 Ω – 10 kΩ 
Грешка  ±10% од мерењето ±0.1% интервал 
  на земање примерок 
Мерење на напон 
Опсег на мерење ±50 Vpeak, ±15 Vpeak, ±0.5 Vpeak 
Резолуција 16 бита 
Грешка ±1% од мерењето ±0.1% од опсегот 
Аналогна секција (ниедна, 1 или 2)  

Општо  
Бр. на канали 3 изолирани канали 
Основни отстапувања  
на времето ±0.01% од мерењето ±1 интервал на 
 земање на примерок 
Макс. фреквенција  
на земање примерок. 40 kHz 
Време на мерење 200 s при 10 kHz брзина на 
 земање примероци   Отпорност 
 на трансдусерот 500 Ω – 10 kΩ при 10 V 
 излез 
Излез 
Напонски излез 10 V DC ±5%, 24 V DC ±5% 
Макс. излезна струја  30 mA Мерење на 
струјата  

Опсег на мерење ±22 mA 
Резолуција 16 бита 
Грешка ±1% од мерењето ±0.1% од опсегот 
Мерење на напонот 
Влезен опсег  
на напонот 0 – 250 V AC / DC 

Опсег на мерењата ±10 V DC, 0 – 250 V AC / DC 
Резолуција 16 бита 
Грешка 
Опсег од 250 V ±1% од мерењето ±0.1% од опсегот 
Опсег од 10 V ±0.1% од мерењето ±0.01% од опсегот 
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Дигитална секција 
Општп 
Бр. на канали 6  
Поддржани типови Поединечни трансдусери, RS422 
Основни отстапувања  
на времето ±0.01% од мерењето ±1 интервал на 
 земање на примерок 
Макс. брзина  
на земање примероци 40 kHz 

 
Дополнителни аксесоари 

Дел Опис Арт. Бр. 
Софтверски и апликативни комплети 
CABA Win – Софтвер за анализа на прекинувачи 

CABA Win  Кабел за  
 преминување на Етернет CG-8000X 

Време на мерење 200 s при 10 kHz брзина на 
 земање примероци 

Излез  

Надграду-вање 
на СABA W in  

Надградено на најновата 
верзија 

 
CG-8010X 

Напон 5 V DC ±5%  
 или 12 V DC ±5% 
Макс. излезна струја 200 mA 
Дигитален влез 
Опсег ±32000 пулсеви Резолуција
 1 пулс 
Грешка ±1 пулс  
Темпирање на надворешната секција за времиња 

Општо 
Бр. на канали 6 изолирани канали 

Анализа на вибрации 

Комплет за  
вибрации Овој комплет ги проширува  
 TM1800 и CABA со   
 потребната опрема и софтвер  
 за снимање и анализа на   
 вибрациони сигнали на   
 прекинувачот. Комплетот   
 вклучува уред за обработка на  
 сигнали SCA606, софтвер   
 CABA Win Vibration   
 и еден вибрационен канал.   
 Решението за вибрациите   
 може да се прошири на 6   
 канали 

        BL-13090 
Основни отстапувања 
на времето ±0.01% од мерењето ±1 интервал на 
 земање на примерок 
Макс. брзина  
на земање примероци 40 kHz 
Време на мерење 200 s при 10 kHz брзина на  земање 
примероци 
Напонски режим 
Влезен напонски опсег 0 – ±250 V AC / DC 

Канали за 
вибрација 

Додатни канали за вибрација може да се користат со 
комплетот. Секој канал вклучува мерач на забрзување, 
адаптер, кабли за SCA606 и кабли за серијата TM1700. 

 
           XB-32010 

Статусна граница  ±10 V 
Грешка  ±0.5 V Контактен 
режим 

Напон на  
отворено коло 25 – 35 V 
Струја на куса врска 10 – 30 mA 
Статусна граница Затворено< 100 Ω,  
 Отворено> 2 kΩ 

Комплет за синхронизирано прекинувачко реле 

SSR комплет Аксесоари, софтвер и кабли (испорачани во 
 транспортна кутија)    CG-91200 

Комплет за  
1 испад  За поединечен работен механизам  

  BL-90700 

За три работни механизми 

 BL-90710 

DCM (Мерење на динамичка капацитивност)  
DCM1700 DCM1700 се користи за мерења на времето 

со користење на DualGround™ методот. 
Сигурно тестирање со заземјени двете страни. 

 

DCM1700 3 канали Комплет за 3-канално мерење на време 
со DualGround™ 

 
BL-59190 

DCM1700 6 канали Комплет за 6-канално мерење на време 
со DualGround™ 

 
BL-59192 

SDRM (Мерење на статичка и динамичка отпорност) 

SDRM202 SDRM202 користи нова технологија со ултра капацитатори. 
Излезната струја е до 220 A  од кутија која тежи само 1.8 kg (4 
lbs). Тежината на струјните кабли исто така е мала бидејќи 
SDRM202 е поставен близу до прекинувачот. M/R  мерењата 
на времињата може да се изврши со истото поврзување   
    CG-90200 

SDRM202 Комплет 
од 3 уреди 

Комплет за прекинувачи со две 
прекинувања/ фази

 
CG-90230 

 

EПродолжителе
н кабел 

SDRM202 
 

Трансдусери 

7.5 m (24 ft) GA-12815 

10 m (33 ft) GA-12810 

Линеарен-Аналоген 

TLH 500 500 mm (20”) од. Со кабел 0.5 
m (20”) XB-30020 

LWG 225 225 mm (9”) од. Со кабел 
0.5 m (20”) XB-30117 

TS 150 150 mm (5.9”) од. Со кабел  
1.0 m (3.3 ft) XB-30030 
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Дел Опис Арт.бр. No.  Item Description Art. No. 

TS 25 25 mm (1”) од. Со кабел 1 m   Котур за кабел 
кабелable reel 

Црн GA-00840 

(3.3 ft) XB-30033 

Линеарен – Дигитален 

TP1 300 300 mm (11.8”) од.Со кабел  
10 m (33 ft) XB-39140 

TP1 500 500 mm (17.7”) од. Со кабел  
10 m (33 ft) XB-39150 

Линк 300 mm (11.8”) за  
  бележење на позиции        XB-39193 

Наведените трансдусери се достапни и во други 
должини, Ве молиме контактирајте го Megger за повеќе 
информации 

Ротирачки - Аналоген 

20 m (65.5 ft), 
4 mm 
расклопливи 
сигурносни 
приклучоци 
 

 
Продол-
жителни 
кабли, 
XLR женско -  
машко 

Отворен 
аналоген кабел 

Црвен GA-00842 

Жолт GA-00844 

Зелен GA-00845 

Син GA-00846 

За аналоген влез, 10 m (33 ft) GA-01005 

За временски M/R модули 10 m 
(33 ft) 

GA-00851 

За конекција со специјален аналоген трансдусер 
 GA-01000 

Novotechnic 
IP6501 

Кабел од 1 m (3.3 ft), 6 mm  Flex 
спојка, шестоаголен клуч XB-31010 

XLR за 4 mm 
сигурносни 
приклучници 

За конекција со специјален аналоген трансдусер  
                  GA-00040 

Flex спојка За IP6501, дијаметар на осовината 
  од 6 mm  XB-39030 

Ротирачки – Дигитален 

Baumer BDH16.05A3600-LO-B 
Кабел од 10 m (33 ft), 10/6 mm 

Продолжи-телен 
кабел за 
дигитален 
трансдусер 

Отворен 
дигитален 
кабел

RS422, 10 m (33 ft) 
 

 
 
 
 
За конекција со специјален дигитален 
трансдусер 

 

 
GA-00888 

Flex спојка, Шестоаголен клуч XB-39130 

Комплет за монтирање на трансдусер 

Универзални комплети 

 

L & L 
дигитален 
кабел cable 

Baumer 
дигитален кабел 

 GA-00885 

За користење на Leine & Linde 530 дигитален трансдусер
         GA-00890 

 

За користење на Baumer дигитален трансдусер  

Сервис за 
монтажа на 
ротирачки 
трансдусери

За трансдусерите       XB-31010 
и  
 XB-39130 

 
 GA-00895 

 

Универзален 
комплет за монтажа 
на трансдусери 

 

За линеарни и ротирачки 
трансдусери 

XB-51010 Doble кабел Адаптер за Doble трансдусер GA-00867 

Siemens кабел  Адаптер за Siemens трансдусер GA-00868 

 
XB-51020 

Vanguard 
кабел 

Адаптер за Vanguard трансдусер  
GA-00869 

Специфични комплети за 
прекинувачи TP1 Дигитален кабел GA-00889 

LTB Комплет (ABB) Сервис за монтажа XB-51010,                 
Софтверска табела за конверзија                 BL-8730X
  
           XB-61010 

Етернет кабел, 
мрежа  

Кабел за поврзување со мрежа/LAN 
 GA-00960 

HPL/BLG 
Комплет 
(ABB) 

AHMA 4/8 
(ABB) 

 

Сервис за монтажа XB-51010,  
Софтверска табела за конверзија                    BL-8720X
           XB-61020 

3 трансдусери  
          XB-61030 

Друго 

LTC135 Напојување за  
 регулатор на напон                     CG-92100 

Сензор  
за струја         Комплет сензори за струја 
             со 1 канал 

(Fluke 80i-110s со кабел 
HMB 4/8 (ABB)    3 трансдусери XB-61040 

Комплети спремни за употреба –Ротирачки– Аналогни 

1-фазен комплет трансдусер XB-31010,  
                                   комплет за монтажа XB-51010   
          XB-71010 

3-фазен комплет  3 x 1- фазен комплет XB-71010  
 XB-71013 

GA-00140) BL-90600 

Комплет сензори за струја со 3 канали 
(Fluke 80i-110s со кабел 
GA-00140) BL-90610 

Транспортна кутија GD-00025 

Комплети спремни за употреба –Ротирачки–Дигитални 

1-фазен комплет трансдусер XB-39130,  

Организатор на 
кабли 

Velcro стеги, 10 парчиња.  
AA-00100 

    комплет за монтажа  XB-51010 
 

3-фазен комплет  3 x 1-фазен комплет XB-71020  
  XB-71023 

Аксесоари за монтажа на трансдусери 

Универзална потпора 
 XB-39029 

Магнетна основа XB-39013 

За повеќе информации околу дополнителните аксесоари, контактирајте го 
Megger Sweden AB 

Комплет со 
навојни 
адаптери 

Кабли 

DCM 6 канален 
продолжеток 

Метрички во империјален  TLH / 
TP1 
 
 
3 DCM кабли, 12 m (39 ft, 6 

штипалки (DualGround времиња)              

 
XB-39036 

 

DCM  
3-канален 
продолжen кабел 

CG-19180 

3 DCM продолжителни кабли од 10 m 
(33 ft) GA-00999 
(DualGround времиња)                                  CG19181     
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Ротирачки трансдусер, Novotechnic IP6501 (аналоген) 

 

 
Ротирачки трансдусер, Baumer BDH (дигитален) 

 
 

 
Линеарен трансдусер, LWG 150 

 

 
Комплет за мерење вибрации, BL-13090. Вклучува:: Софтвер 
за мерење вибрации SCA606, CABA Win и еден канал за 
вибрации 

 
 

 
Линеарен трансдусер, TS 25 Прекинувач на магнетна 

основа!!!! 
Линеарен трансдусер, TLH 225 

 

 
Универзална потпора Линеарен трансдусер, TP1 300 (дигитален) 
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Комплет за монтирање на ротирачки трансдусер, XB-51010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDRM202 
 
 

 
SDRM Кабел 

Котури за кабли, 20 m (65.5 ft), 4 mm расклопливи сигурносни 
приклучоци 
 

 
LTC135, Напојување на регулаторот на напон!!! 

 
 

 
Кабел XLR, GA-00760 Продолжителен кабел XLR, 

GA-01005 
DCM1700,за темпирање користејќи го DualGround™ 
методот. Сигурно тестирање каде двете страни се 
заземјени. 
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TM1700 – Модели 

 
TM1710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM1720 

Вклучува: 
▪ 3 контролни канали (3 
помошни канали) 
▪  Канал за мерење на 
време M/R 6 
▪  6 дигитални канали 
▪  CABA Win 

Опционално: 
▪  3 аналогни канали, DCM 6 
канали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM1750 

Вклучува: 
▪  6 контролни канали (6 
помошни канали) 
▪  6 помошни канали 
▪  Канал за мерење на 
време M/R 6 
▪  6 дигитални канали 
▪  CABA Win 

Опционално: 
▪  3 аналогни канали, DCM 6 
канали 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TM1760 

Вклучува: 
▪  6 контролни канали (6 
помошни канали) 
▪  6 помошни канали 
▪  Канал за мерење на 
време M/R 6 
▪  6 дигитални канали 
▪  CABA Win 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вклучува: 
▪  6 контролни канали (6 
помошни канали) 
▪  6 помошни канали 
▪  Канал за мерење на 
време M/R 6 
▪  6 дигитални канали 
▪  Analog 3, CABA Win 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнително: 
▪  3 аналогни канали, DCM 6 
канали
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Информации за нарачка 
Уред Арт. бр. 

 

TM1710 BL-49090 
Со вклучена можност за аналогни кабли BL-49092 
TM1720 BL-49094 
Со вклучена можност за аналогни кабли BL-49096 
TM1750 BL-59090 
TM1760 BL-59094 
Со вклучена можност за аналогни кабли BL-59096 
Вклучени аксесоари 

Мека опаковка 
Испитни кабли и штипалки 
Заштитен заземјувачки кабел  
Кабел за напојување 
Торба за кабли 
USB мемориски стик 
Етернет кабел 
CABA Win 
Упатство за корисникот 
Дополнителни аксесоари!!! 
DCM1700 3 канали 
Комплет за 3-канално DualGround™ темпирање BL-59190 
DCM1700 6 канали 
Комплет за 6-канално DualGround™ темпирање BL-59192 

Тастатура HC-01090 
 
Кутија за летови од серија-TM1700 GD-00025 

НОВИ Аксесоари 
Дигитален Линеарен Трансдусер 

TP1 300 XB-39140 

TP1 500 XB-39150 

CКомплет од трансдусери за прекинувачи 

AHMA 4/8 (ABB) XB-61030 

HMB 4/8 (ABB) XB-61040 

Комплети за прв испад 
За еден оперативен механизам BL-90700 
За три оперативни механизми BL-90710 
LTC135 
Напојување за регулаторот на напон CG-92100 

За повеќе информации погледни ја страната за 
дополнителни аксесоари 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Обединето Кралство 
Archcliffe Road Dover 
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T  +44 (0) 1304 502101 
F  +44 (0) 1304 207342 

Други канцеларии за техничка 
продажба 
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Toronto CANADA, Trappes 
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