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ZKUŠEBNÍ ZAŘ ÍZENÍ  PEVNOSTI OLEJŮ  
STŘ ÍDAVÝM NAPĚTÍM MODELY 

HIGH VOLTAGE DTS-60DF a DTS-100DF
 

Popis 

DTS-60DF a DTS-100DF jsou zkušební zaří-
zení elektrické pevnosti olejů střídavým 
napětím umožňující opakovaná a přesná mě-
ření přeskokového napětí izolačních olejů pou-
žívaných v elektrických zařízeních. Univerzál-
ní, odolná, přenosná a lehká zařízení jsou 
určena současně pro užití v laboratoři i v teré-
nu. 

Hlavní výhody 

DTS-60DF  a DTS-100DF mají tyto hlavní 
vlastnosti a rysy: 

♦ Tři pevné hodnoty nárůstu napětí: 
500V/2000V/3000V za sekundu  (2000V 
dle ČSN EN60156) 

♦ digitální měřicí ústrojí s pamětí úrovně 
přeskokového napětí 

♦ Odpojení zkušebního napětí do 50 ms po 
detekci elektrického oblouku 

♦ Nulový spouštěcí spínač a bezpečnostní 
dveřní spínač 

♦ Primárně připojený digitální voltmetr 

♦ Jedno jediné zařízení, přenosná konstruk-
ce (kabely a zkušební nádoby v přenos-
ném pouzdru) 

♦ Měřidla chráněná proti poškození při trans-
portu mezi zkušebními místy  

♦ do 60kV s DTS60.., do 100kV s DTS100.. 

♦ Průhledné okno ke sledování zkoušky 

♦ STOP tlačítko  /  tlačítko PODRŽENÍ napě-
ťové hodnoty 

♦ Jednoduché ovládání (viz.níže) 

 

 

 

Zkušební zařízení DTS-60DF pevnosti olejů 

Čelní ovládací panel zařízení DTS-60DF 
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Technické údaje 

Vstup: 230 V, 50 Hz, 4 A, 1 fázové napájení 

Výstup: 0-60 kV střídavě, 800 VA odporová zátěž s DTS60DF 

0-100kV střídavě, 800 VA odporová zátěž s DTS100DF 

Zakončení výstupu: duálně stupňovité kapacitní průchodky vhodně zakončené  
k uložení olejové zkušební nádoby 

Olejové nádoby: volitelně dle ČSN / IEC156, nebo dle požadavku ASTM 

Vzdálenost elektrod: 2,5 mm +/-0,1 kulové, nebo dle požadavku 

Pracovní teploty: -10°C - + 40°C 

Zvlnění: menší než 5% 

Přesnost měřidla: 2% z plného rozsahu 

Kilovoltmetr: DTS60..: 8,5 cm analogový, stupnice 0-60 kV střídavé (efektiv
zaznamená a podrží hodnotu přeskokového napětí 

DTS100..: 8,5 cm analogový, stupnice 0-100 kV střídavé (efe
zaznamená a podrží hodnotu přeskokového napětí 

     Rozměry, vč.VN nádoby DTS60..: 381 x 356 x 292 mm 

DTS100..: 470 x 419 x 419 mm 

Hmotnost: DTS60..: 29,5 kg 

DTS100..: 45,5 kg 
 

Volitelné zkušební nádoby podle IEC156 a ASTMD1816 a ASTM D877 


