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Figură exemplificativă

Testarea cu tensiune în curent continuu sau la  
frecvență de rețea

 ↗  Funcționare ca aparat de testare cu tensiune în curent  
continuu sau alternativ

 ↗  Polaritatea în curent continuu poate fi usor schimbată

 ↗  Robust și durabil

Aparatul de testare cu tensiune înaltă AC/DC PGK 70 HB este folosit pentru  
generarea tensiunilor de testare reglabile continuu:

 – Tensiuni continue cu polaritate pozitivă sau negativă
 – Tensiuni alternative cu frecvență de rețea

Aparatul de testare constă într-o unitate de comandă și o unitate de înaltă tensiune. 
Unitatea de comandă include toate elemente de comandă și afișare și înlesnește 
comanda unității de înaltă tensiune de la o distanță sigură. În funcție de regimul 
de funcționare, în unitatea de înaltă tensiune se utilizează o bară redresor sau de 
rezistență. Prin întoarcerea barei redresorului în unitatea de înaltă tensiune se poate 
inversa polaritatea tensiunii curentului continuu de testare.

Toate aparatele seriei PGK HB sunt rezistente la scurtcircuit și dispun de o funcție de 
măsurare a tensiunii compensate de curent. Pentru descărcarea obiectelor de testare 
capacitive la funcționarea cu tensiune în curent continuu se livrează o bară de  
descărcare și de legare la pământ adecvată pentru aparatul respectiv.

Funcții

 ▪  Testarea la fața locului a cablurilor cu 
izolație din hârtie impregnată conform:

 –  CENELEC HD 620/621 
(VDE DIN 0276-620/621)

 –  IEEE 400-2012

 –  IEC 60060-3

 ▪  Testarea cu tensiune a echipamentelor 
electrice conform:

 –  IEEE 62.2

 –  IEEE 95

 ▪  Testarea mantalei cablului conform:

 –  IEC 60502 / IEC 60229

 –  CENELEC HD 620/621 
(VDE DIN 0276-620/621)

Caracteristici

 ▪  Testare cu tensiune de până la 55 kVef c.a. 
sau ±70 kV c.c.

 ▪  Transformator de înaltă tensiune care nu 
necesită întreținere, izolat în ulei

 ▪  Tensiune de ieșire reglabilă continuu

 ▪  Unitate de comandă de siguranță conform 
EN 50191

 ▪  Voltmetru cu 2 game de măsură

 ▪  Ampermetru cu 3 game de măsură

 ▪  Deconectare termică la supracurent

 ▪  Structură robustă din două părți
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Date tehnice

Testare

Tensiune de ieșire  ▪ 0 – 55 kVef c.a.
 ▪ 0 până la ±70 kV c.c.

Curent de ieșire (continuu)  ▪ 7 mAef c.a.
 ▪ ±3 mA c.c.

Curent de scurtcircuit  ▪ 20 mAef c.a.
 ▪ ±12 mA c.c.

Acurateţe

Voltmetru (kV) 2,5 %

Ampermetru (mA) 2,5 %

Generalităţi

Alimentarea cu tensiune 200 – 260 V, 50/60 Hz

Opțiune 100 – 130 V, 50/60 Hz 
(cu autotransformator extern)

Putere absorbită 640 VA

în scurtcircuit 1.200 VA

Temperatura mediului 
(funcţionare)

0 până la +45 °C

Temperatura de depozitare -20 până la +60 °C

Umiditate relativă a aerului fără condens

Dimensiuni

Unitate de comandă (L x Î x A) cca. 506 x 258 x 319 mm, (19“, 5 tip RU)

Unitate de înaltă tensiune 
(înălțime / diametru)

cca. 824 mm / Ø cca. 385 mm

Greutate

Unitate de comandă cca. 13,5 kg

Unitate de înaltă tensiune cca. 26 kg

Siguranţă și CEM Conform CE în conformitate cu  
Directiva de joasă tensiune (2014/35/UE) 
și Directiva CEM (2014/30/UE), influențe 
ale mediului înconjurător EN 60068-2-ff
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Curentul de ieșire [mA]
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Setul de livrare

 ▪  Aparat de testare cu tensiune înaltă AC/DC PGK 70 HB

 ▪  Bară de descărcare și de legare la pământ GDR 80-500

 ▪  Cablu de conexiune 5 m, pentru conectarea unităţii de înaltă tensiune  
la unitatea de comandă

 ▪  Cablu de conexiune la rețea de înaltă tensiune de 2,5 m, cu clemă de 
conexiune

 ▪  Bară redresor pentru regim de funcționare cu tensiune în curent continuu, 
înșurubată în unitatea de înaltă tensiune

 ▪  Bară de rezistență pentru regim de funcționare cu tensiune în curent 
alternativ

 ▪  Cheie fixă pentru înlocuirea barei redresor și de rezistență

 ▪  Cablu de împământare 3 m, cu bornă de împământare

 ▪  Cablu de racordare la reţea de 2,5 m

 ▪  Manualul utilizatorului

Opţiuni

 ▪  Bară de descărcare și de legare la pământ GDR 80-500

 ▪  Suport pliant pentru aparate de 19“, înălțime 5 tip RU (222 mm)

 ▪  Dispozitiv de descărcare automată EM 70, 20 kJ

 ▪  Valiză de transport pentru unitatea de comandă 
Dimensiuni (L x Î x A) cca. 515 x 430 x 255 mm

 ▪  Valiză de transport pentru unitatea de înaltă tensiune 
Dimensiuni (L x Î x A) cca. 450 x 1.030 x 450 mm

 ▪  Dispozitiv de oprire de urgență extern cu lumini de semnalizare incl.  
cablu de conexiune 25 m, pe tamburul manual

 ▪  Dispozitiv de oprire de urgență extern cu lumini de semnalizare incl.  
cablu de conexiune 50 m, pe tamburul manual

 ▪  Autotransformator extern 110/230 V; 1,5 kVA

 ▪  Bară redresor

 ▪  Bară de rezistenţă
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