
 

VN PŘENOSNÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘ ÍZENÍ   
MĚŘ ÍCÍ  PŘ ILOŽENÝM STŘ ÍDAVÝM NAPĚTÍM 

Model  ALT-120/60F,  50 Hz 
 

 

Váš dodavatel měřící techniky: 

Model ALT-120/60 (0-120 / 0-60 kV stř.) 

Popis 

Model High Votage ALT-120/60 je přenosné 
VN zkušební zařízení měřící přiloženým stří-
davým napětím do 120 kV o frekvenci 50 Hz. 
Původně bylo určené pro měření zdvihacích a 
pracovních plošin podle požadavků normy ANSI 
A92.6 (Měření izolovaných pracovních plošin, 
koreb nákladních automobilů, jednoduchých, 
nebo dvojitých vedení). Zařízení se však svým 
dosaženým výstupním výkonem ideálně hodí 
ke zkoušení všech elektrických zařízení a 
strojů přiloženým střídavým napětím až do 
120 kV. Zkušební zařízení je robustní, spolehlivé 
a ekonomické. Pracovní cyklus zařízení je pro-
dloužen do maximálních hodnot.                     

ALT 120/60F poskytuje plně nastavitelné střída-
vé zkušební napětí do 120 kV s plně zatížitelnou 
60 kV odbočkou. Výstupní výkon 7 kVA umožňu-
je vyhovět širokým požadavkům kladeným na 
velikost zátěže zkoušeného zařízení. Pracovní 
cyklus dovoluje provádět řadu několika měření 
za sebou, nebo provádět časově náročnější 
měření. I když zkušební zařízení umožňuje 
dlouhodobější měření, vždy vezměte do úva-
hy pracovní cyklus zkoušeného zařízení, 
nebo objektu. 

Hlavní výhody 

ALT-120/60F zkušební zařízení má mnoho vý-
hod oproti svým konkurentům, jako např.: 

♦ výstupní výkon 7 kVA 

♦ napájecí napětí 230 V a proud 8 A, 1 fáz. 

♦ pracovní cyklus 1 hodinu při výkonu 7 kVA a 
4 hodiny při 4 kVA 

♦ rozsah stupnice ampérmetru 250 µA 

♦ Obvody ochraňující ústrojí měřidel během 
transitu 

♦ Obvod eliminující kapacitní proud zátěže 
umožňující uživateli odečíst odporové složky 
proudu 

 

Ovládací panel ALT-120/60F 
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Technické údaje 
Vstup: 230 V, 50 Hz, 8 A, 1 fázové napájení 

VN výstup: 0 - 120 kV stř. / 0 - 60 kV stř. 

Výstupní zatížení: 7 kVA kapacitně (1,3 nF @ 120 kV, 5,3 nF @ 60 kV) 

Pracovní cyklus: 7 kVA: 1 hod. Zapnuto, 2 hod. Vypnuto, 4 kVA: nepřetržitě 

Zakončení výstupu: prstenec pro 120 kV, odbočka pro 60 kV  

Zkreslení: < 5 % 

Přesnost měřidla: ± 2% z plné výchylky, analogové 

Voltmetr: 3,5", stupnice 0-30/60/160 kV stř. ef.  

Ampérmetr: 3,5", stupnice 0-10 A stř. k ladění kapacitní kompenzace 
0-250µA a 1-1,0 mA s násobiteli x1, x10, x100 až do 100 mA

Rozměry ovládací jedn.: 508 x 279 x 381 mm 

Rozměry VN nádoby: 394 x 394 x 699 mm 

Hmotnost: ovládací jednotka: 19 kg, napájecí jednotka: 91 kg  

 

 

 

Další vlastnosti 

♦ Zpětný vodič stínění/zem odvede zemní proudy a měří se pouze prosakující proud. 

♦ Bezpečnostní obvod automaticky kontroluje nulovou polohu VN voliče napětí. 

♦ Možnost připojení vnějšího bezpečnostního obvodu vypínajícího VN napětí v případě 

            svého rozpojení. 

♦ Prostor pro uložení měřících kabelů. 

♦ Vnitřní dělič výstupního voltmetru umožňuje jednoduché odečítání bez přepočtů. 

♦ Obvody chránicí měřidla během transportu. 

♦ Napětí 0 - 120 kV  stavitelné v celém rozsahu.  
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