
tracy
Induktor částečných výbojů BAUR

Induktor částečných výbojů tracy slouží k přesné lokalizaci míst částečných výbojů 
v kabelech a kabelových souborech (dodatečná lokalizace částečných výbojů).

Přístroj tracy indukuje na předem lokalizovaném místě částečného výboje do kabelu 
zvnějšku signál, který lze snímat systémem k diagnostice a lokalizaci částečného výboje, 
například PHG 70/80 TD PD nebo PD-TaD. Uživatel tím získává možnost místo, na 
němž je indukován signál, porovnat s předem lokalizovaným místem poruchy a přesně 
lokalizovat místo částečného výboje.

Vlastnosti

 ▪  Přesná lokalizace místa částečných výbojů 
na obnaženém úseku kabelu

 ▪  Indukce signálu bez poškození kabelu

 ▪  Výstupní proud lze nastavovat v devíti 
stupních

 ▪  Umožňuje uživateli potvrdit místo poruchy, 
předem lokalizované pomocí systému k 
diagnostice a lokalizaci částečného výboje

 ▪  Snadná obsluha

 ▪  Odolné pouzdro chráněné proti stříkající 
vodě

 ▪  Nízká hmotnost
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Snadná a přesná dodatečná lokalizace  
míst částečných výbojů

 ↗  Přenosný induktor signálu napájený z akumulátoru

 ↗  Vhodný pro kabely a kabelové soubory

 ↗  Indukční vstup signálu

 ↗  Zamezuje nákladným zbytečným výměnám kabelových 
souborů, na nichž nedochází k částečnému výboji
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Obrázek je ilustrační.

Technické údaje

Všeobecné informace

Výstupní proud Nastavitelný v 9 stupních:
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Šířka impulzu Cca 25 ns

Taktovací frekvence 20 ms až 5,1 s (v krocích po 20 ms)

Integrovaný akumulátor NiMH mignon AA 2700 mAh

Okolní teplota (provoz) -10 °C až +50 °C

Teplota pro skladování -20 °C až +60 °C

Relativní vlhkost vzduchu Nekondenzující

Rozměry (Š × V × H) Cca 110 × 213 × 42 mm

Hmotnost Cca 0,55 kg

Krytí IP54

Akumulátor NiMH Mignon

Typ akumulátoru NiMH mignon AA 2700 mAh

Doba provozu z akumulátoru Cca 20 hod.

Doba nabíjení Cca 4 hod.

Nabíječka

Napájení 90–264 V, 50/60 Hz

Výstupní napětí 4,8–12 V DC, 800 mA

Rozsah dodávky

 ▪  Induktor částečného výboje tracy

 ▪  Nabíječka vč. adaptérů pro různé státy (UK, Evropa, USA, Austrálie)

 ▪  Indukční kabel, modrý

 ▪  Transportní kufr

 ▪  Návod k obsluze

Bezpečnost a  
elektromagnetická  
kompatibilita

Shoda s předpisy ES dle směrnice o 
elektrických zařízeních určených pro používání 
v určitých mezích napětí (2014/35/EU) a 
směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 
(2014/30/EU) a s požadavky normy 
EN 60068-2 a násl. (zkoušení vlivů prostředí)
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