
Variant

Sistem versatil, cu o concepţie modulară

Ghidarea utilizatorului integrată în sistemul de operare

Adaptare individuală la cerinţele utilizatorilor

Design ergonomic, operare uşoară

Respectă cele mai înalte standarde de securitate

Variant

Noul Variant:

localizarea defectelor , încercarea şi diagnoza cablurilor 

cu un sistem modular



Variant –  Sistemul universal SebaKMT

Cu noul Variant, SebaKMT a dezvoltat un si-
stem nou de localizare a defectelor bazat pe 
tehnologii sigure şi verifi cate practic.

Noul Variant este conceput pentru localizarea 
defectelor de pe cablu ca şi pentru testare şi 
diagnoză.

În faza de concepţie am luat în considerare 
nevoile individuale ale benefi ciarilor noştri 
şi ne-an axat pe ergonomie, pe o viteză 
optimă a sistemului şi o operare uşoară, pe 
redundanţă şi un service cât mai rapid.

Ca şi predecesorul sau, sistemul de încerca-
re şi localizare a defectelor este compus din 
unităţi individuale. Pe timpul unei eventuale 
reparaţii aceste componenete por fi  demon-
tate din rack, sistemul păstrându-şi celelalte 
funcţii.

Componentele sistemului de baza

Sistemul de bază constă dintr-un rack care poate găzdui până la şapte unităţi
pentru localizarea defectelor, încercare şi diagnoză. 

Sistemul dispune de două moduri de operare intuitive şi este compus în principal din: 

 » Panoul de operare NSF 8 cu comutatorul de selecţie a dispozitivelor

şi sistemul de securitate FU/EP cu semnalizarea corespunzătoare

 » Transformatorul de separaţie

 » Refl ectometrul Teleflex VX cu tehnologie ARMslide

 » Generatorul de undă de şoc SWG 1750 C 

 » Modulul de descărcare şi împământare

 » Unitate de control BPS 5000 C HV

 » Generatorul de IT CC de până la 80 kV CC

 » Unitatea de măsurare cu arc refl ectat LSG 300

 » Prelocalizare Decay (cuplare în tensiune)

 » Prelocalizare ICE (cuplare în curent)



Panoul central de operare , 
centru de comutaţie IT

şi de control al securităţii

Sistemul de localizare a 
defectelor de manta

Generatorul de 
audiofrecvenţă

Generatorul de
undă de şocRefl ectometrul 

Telefl ex VX

Unitatea de control 
pentru IT şi ardere

Unitatea de prelocalizare 
a defectelor ARM

Împământare vizibilă



Descrierea sistemului Variant

Componenta principală este panoul central de ope-
rare NSF 8 care permite monitorizarea şi operarea 
centralizată. El constă dintr-un comutator de selecţie 
manual mono- sau tri-fazat, din sistemul de securitate 
FU/EP şi dintr-un monitor de 5.7” color TFT care oferă o 
vizualizare perfectă a tuturor informaţiilor importante 
privind starea sistemului (inclusiv monitorizarea şi 
afi şarea tuturor informaţiilor esenţiale privind elemen-
tele de securitate ale sistemului).

Există două moduri de operare:

 » modul expert (pentru utilizatorii experimentaţi), 
care lasă toate deciziile în mâna operatoru-
lui, aşa cum este uzual pentru toate sistemele 
convenţionale operate manual.

 » modul semiautomat (pentru utilizatorii mai 
puţin experimentaţi) ce informează operatorul 
asupra poziţiei de comutare necesară, ghidându-l 
şi şcolarizându-l în acelaşi timp.

Panoul central de comandă şi control NSF 8

Ghidare utilizator cu NSF 8

O altă componentă importantă a sistemului Variant 
ete refl ectometrul Teleflex VX, conceput de 
SebaKMT si în prezent cel mai performant 
reflectometru disponibil pe plan mondial. 
Echipat cu un tester de izolaţie integrat şi cu măsurarea 
refl exiilor, el permite clasifi carea rapidă şi uşoară a de-
fectelor şi oferă toate tehnologiile disponibile în acest 
moment pentru localizarea defectelor.

Refl ectometrul Telefl ex VX

Ghidarea integrată a utilizatorului permite chiar şi 
pentru operatori noi sau fără experienţă şcolarizarea 
rapidă şi intuitivă privind sistemul şi funcţiile sale.

În Variant ca şi în toate sistemele, Telefl ex VX oferă 
tehnologia ARMslide cu înregistrarea a 15 refl ec-
tograme individuale pentru fi ecare descărcare ARM, 
compensarea atenuării dependentă cu distanţa 
ProRange ca şi funcţia de încredere ΔU-Trigger.

Generatorul de undă de şoc SWG1750 este utilizat 
pentru prelocalizarea şi localizarea exactă a defectelor 
din cablu. Cu o energie furnizată de 1750 Jouli şi cu 
cele trei trepte de tensiune de 8, 16 şi 32 kV, el satisface 
necesităţile din reţelele de JT şi MT. 

Pentru aplicaţii extinse sunt disponibile SWG1750-C4 
cu două domenii suplimentare de 2 şi 4 kV sau SWG 
1750CD cu o sursă dublă de energie de 3500 Jouli.

În combinaţie cu o extensie opţională VLF Sinus 
sau TanDelta şi/sau cu un sistem de măsurare a 
descărcărilor parţiale, Variant serveşte şi ca sistem de 
diagnoză.



Conceptul de securitate

O funcţie esenţială a tuturor sistemeleor de localizare 
a defectelor SebaKMT este sistemul de securitate, care 
monitorizează toţi parametrii relevanţi pentru aceasta 
(de ex. contactele uşilor din spate, interblocările de 
siguranţă, oprirea de avarie, etc.) şi afi şează informaţiile 
pe ecranul de 5.7“ al NSF 8 ca mesaje text clare: 

 » Rezistenţa buclei nul operaţional - pământ staţie

 » Rezistenţa buclei pământ auxiliar - pământ staţie

 » Tensiune de pas: pământ - şasiu vehicul  

 » Creşteri rapide de tensiune

Conform DIN EN 50191 / VDE 0104, starea unui sistem 
este indicată în cabina de IT cu lumini de semnalizare 
adecvate roşu şi verde. Luminile sunt amplasate într-
un mod încât să fi e vizibile prin ferestrele uşilor din 
spate ca şi din compartimentul de operare. Compar-
timentarea  autolaboratorului în zona operaţională şi 
în cea de IT permite operarea sistemului în condiţii 
absolut sigure.

O unitate externă de securitate cu semnalarea stării IT 
şi un comutator extern de oprire de avarie fac parte 
din DIN EN 50191 / VDE 0104 (CENELEC!) („Construi-
rea şi operarea echipamentelor electrice de test“) şi 
din ediţia actualizată 2011 pentru toate unităţile cu 
tensiuni de ieşire ce depăşesc valori periculoase de 
contact de 65 V, care sunt în sensul normei staţii de 
test, laboratoare de test sau staţii experimentale sau 
instalaţii de test temporare.



Funcţionalitatea sistemului Variant

Prelocalizare

Pentru prelocalizare sistemul de bază Variant este 
echipat cu un cuplor de tensiune capacitiv pentru me-
toda Decay şi cu un cuplor de curent pentru cuplarea 
monofazată în curent ICE.  Tehnologia  aplicaţii extinse 
sunt disponibile SWG1750-C4 cu două domenii supli-
mentare de 2 şi 4 kV sau SWG 1750CD cu o sursă dublă 
de energie de 3500 Jouli.

Ca tehnologii de arc refl ectat, Variant oferă două alter-
native. 

 » LSG 300, un fi ltru ARM pasiv pentru stabilizarea 
de scurtă durată a arcului. Acest sistem uşor este 
utilizat de regulă pentru sistemele care trebuie in-
stalate pe vehicule cu o sarcină de până la  3,5 tone.

 » Stabilizarea activă a arcului cu LSG 3-E. Spre de-
osebire de fi ltrul pasiv ARM, aici, după descărcarea 
generatorului SWG în cablu, LSG 3-E generează un 
impuls întârziat de 2 kV. Acest impuls puternic şi lat 
asigură o aprindere stabilă chiar şi a defectelor cu 
aprindere difi cilă sau atunci când apar întârzieri de 
triggerare.

Încercarea cablului si diagnoza

Un sistem de înaltă tensiune controlat cu unitatea de 
comandă BPS 5000 C permite încercarea în CC cu 
până la  80 kV. Această sursă de IT alimentează şi setul 
opţional de încercare cu 0,1 Hz VLF CR cosinus 
patratic, pentru încercarea conformă cu normele ac-
tuale a cablurilor izolate cu XLPE ca şi a tuturor celor-
lalte cabluri cu o capacitate de până la 5 μF la 0,1 Hz.

Ca o alternativă la tehnologia VLF 0,1 Hz CR, SebaKMT 
oferă şi truse de încercare cu 0,1 Hz Sinus VLF, care 
pot fi  utilizate pentru încercări cu IT dar şi ca sursă de 
energie pentru extensia opţională Tan Delta.  Acestă 
extensie este concepută special pentru evaluarea stării 
izolaţiei cablurilor. O altă opţiune este sistemul pen-
tru măsurarea Descarcarilor Partiale PD, pentru 
detectarea defectelor locale, precum sunt cele din ac-
cesoriile cablurilor. Diagnoza PD este în zilele noastre 
unul din cele mai importante teste efectuate pentru 
verifi carea calităţii lucrărilor şi este recomandată ferm 
ca parte a testelor de punere în funcţiune.

Localizare exactă

Având o greutate redusă, generatorul de undă de 
şoc al Variant furnizează o energie ridicată de 1750 
sau 3500 Jouli, cu domenii de tensiune de la 2 la 32 
kV. Împreună cu receptorul digiPHONE+, localizarea 
acustică exactă devine un proces uşor şi extrem de 
sigur. Sensibilitatea extrem de ridicată a digiPHONE+ 
combinată cu funcţia BNR (back noise reduction - re-
ducerea zgomotului ambiental) oferă performanţe ex-
celente chiar şi pentru şocuri cu o energie semnifi cativ 
redusă.

Tehnologiile de localizare sunt completate cu genera-
torul de audiofrecvenţă de 200 W - FLG 200, integrat 
în sistem, ce oferă procedura brevetată SignalSelect ca 
şi metoda de cuplare directă pentru tensiune de pas 
CC sau prin metoda capacitivă de audiofrecvenţă. 

Pentru autolaboratorul Variant, opţiunile menţionate 
mai sus pot fi  suplimentate cu soluţii personlizate, cre-
ate special pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor  
specifi ce ale utilizatorilor, ca de ex. defectoscopie 
personalizată pentru sistemele de JT sau iluminat pu-
blic. 

Ardere

Defectele pot fi  deasemenea convertite la valori re-
zistive mici prin ardere, metodă pentru care Variant 
oferă două soluţii. 

Prima opţiune este BPS 5000 HV, care în combinaţie 
cu sursa de CC de 80 kV şi cu unitatea de control 
BPS5000C formează o platformă. Oferind un curent 
de încercare ridicat de până la 110 A, acest sistem 
îndeplineşte cele mai exigente cerinţe. 

Cea de-a doua alternativă este T 22/13 cu un curent 
de ardere de maxim 25 A şi cu un fi ltru de separaţie a 
energiei de tip M 212. Acest proces permite Arde-
rea cu reflexie de arc, în timpul căreia se poate 
vizualiza în timp real răspunsul defectului. Stresul pro-
dus de curentul de ardere este menţinut cât mai puţin 
posibil. După ardere se face automat o prelocalizare a 
defectului.



Vedere din spate a compartimentului de IT Aranjament personalizat al cabinei de operare

Defecte de manta

Noul sistem complet automat MFM 10, pentru lo-
calizarea defectelor de manta ce este integrat intr-o 
carcasă de 19“ permite testarea, prelocalizarea şi loca-
lizarea exactă a defectelor de manta, direct de la pu-
pitrul sistemului Variant. 

Măsurătorile se fac direct din interiorul autolabora-
torului, prin intermediul unui tambur cu un cablu spe-
cial, dedicat localizării defectelor de manta.

Pentru localizarea exactă MFM utilizează fi e metoda 
tensiunii de pas de CC împreună cu receptorul speciali-
zat ESG NT, fi e o sondă receptoare cadru A bazată pe 
tehnologia de CA cu 4,8 Hz. Opţional MFM 10 oferă şi 
o funcţie de localizare a traseului cu audiofrecvenţă, 
ce permite localizarea traseului simultan cu localizarea 
exactă a defectului de manta.

Service

În timpul proiectării sistemului Variant s-a acordat o 
atenţie deosebită conceperii unui service uşor şi unei 
întreţineri rapide.

Dispozitivele grele sunt instalate în sistem într-un mod 
ce permite scoaterea lor uşoară. Modulele electroni-
ce sunt amplasate astfel încât să permită o calibrare 
uşoară, iar diagnoza lor să poată fi  efectuată în mare 
parte din interiorul cabinei de operare.

Tehnica de conectare

Sunt disponibile o varietate largă de tamburi de cablu 
şi de accesorii. Aceasta include tamburi de cablu de la 
cei cu operare manuală la cei motorizaţi cu fricţiune.



Variant

Specifi caţiile se pot modifi ca fără notifi care prealabilă. bro_variant_ro_130315.pdfISO 9001:2008

Optiuni ale sistemului

 » VLF PZ 54kV – 0,1 Hz undă cosinus pătratic
 » VLF Sinus 54kV
 » Diagnoză Tan Delta
 » Ardere BPS 5000-HV
 » Ardere ARM T 22/13
 » LSG 300 (19“)
 » LSG 3-E (19“)
 » ICE 3-fazat (cuplare în curent)
 » FLG 200
 » MFM 10-M (19“)
 » OWTS M
 » Unitate externă de IT (specifi că utilizatorului)
 » Măsurare ISO
 » Alimentare autonomă cu energie electrică
 » Alte unelte sau echipament mărunt

Seba Dynatronic GmbH Reprezentanta în România
Str. Av. Ştefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, ap.25, 011725 Bucureşti
Tel. 021 2309138, Fax 021 2039381
seba.ro@sebakmt.com · www.sebakmt.com



Variant 3-80 
Sistem 3-fazat pentru localizarea defectelor

Metodă Modul de bază Opţiuni
Operare

Sistem de comutaţie NSF 8, manual 3-fazat, cu comutator IT izolat cu aer, cu sistem de securitate FU/EP integrat, afi şaj 
color 5,7“ color TFT, conectori pentru tester de izolaţie extern (1000 V max.)

Încercarea izolaţiei
500 şi 1000 V Masurare integrată automată sau manuală a rezistenţei şi 

capacităţii, tendinţei (DAR şi PI) ale rezistenţei până la 10 
min., memorie automată, compararea măsurătorilor
fază–fază şi fază–N, 6 măsurători rezistenţa fază-fază,
3 măsurători pentru capacitatea cablului
Riso: 1 Ω … 2 GΩ
Riso: 1 kΩ … 2 GΩ

Capacitate C: 0,0 μF … 19,9 μF

< 24 V R: 0,1 Ω … 1 kΩ

Încercare IT
CC 0 … 80 kV, IN 14 mA,  Imax 50 mA 0 … 50 kV, IN 14 mA, Imax 50 mA

0 … 100 kV, IN 15 mA, Imax 50 mA

0 … 130 kV, IN 6 mA, Imax 50 mA

CA 0 … 58 kV CA, IN 14 mA, Imax 50 mA
Nu este posibilă prin tamburul de cablu de IT!

Încercare VLF VLF 54 kVrms 0,1 Hz Tensiune Cosinus Rectangulară,
capacitatea max. a cablului 5 μF@54 kV, 8 μF@36 kV
21 μF@18 kV

VLF sin 54 kV, capacitatea max. a cablului
5 μF@36 kVrms / 0,01 Hz; 1 μF@36 kVrms / 0,1 Hz

Diagnoză Sistem pentru măsurarea descărcărilor parţiale OWTS cu 
undă oscilantă apropiată de frecvenţa reţelei

Măsurarea Tan δ în combinaţie cu VLF sin

Încercare manta 0 … 5, 10 kV, 800 mA, (cu BPS 5000) 0 … -10 kV, 750 mA (opţiunea MFM 10)

Prelocalizare
Impuls refl ectat
Moduri de măsură

Direct, Diferenţă, Comparaţie, Mediere, Localizarea defectelor intermitente IFL, Afi şarea simultană a şase faze/memorii 
în culori selectabile. Reglarea automată a amplifi cării, domeniului şi lăţimii impulsului. Tehnologie ARMslide cu 15 
măsurători pentru un impuls ARM, funcţia Pro Range cu corecţia atenuării în funcţie de distanţă.

Rata de eşantionare max. 400 MHz 

Lăţime impuls 20 ns … 10 μs

Domeniu 20 m … 1280 km la v/2 = 80 m/μs

Amplitudine impuls 30 … 160 V

Viteza de propagare V/2: 10 ...149,9 m/μs, ft/μs sau NVP

Domeniul dinamic > 80 dB

Impedanţa de ieşire 50 Ω

Acurateţe Mai bună de 0,1 % din domeniu

Rezoluţie 0,1 m @ 80m/μs, 1,0 cm @ V/2 < 40 m/μs

Interfeţe LAN, USB, DVI, LON, CAN

Afi şaj 15“ Color SXGA, CCFL-cu iluminare, 300cd/m²

Memorie date câte 2 GB pentru Program, Date şi Recuperare

Amplifi care -37 … +37 db, + 0 … 22dB pentru ProRange 

Date şi raportare Memorarea automată a tuturor măsurătorilor, tipărirea rapoartelor, şi export ca PDF sau către softul Winkis

Prelocalizare IT
ARM 0 … 8 / 16 / 32 kV pasiv cu LSG 300 0 … 8 / 16 / 32 kV activ cu LSG 3-E, 2 kV, 640 J

0 … 2 / 4 kV  trepte de şoc adiţionale

Decay 0 … Umax  (tensiunea max. de test de CC)

Cuplare în curent 0 … 8 / 16 / 32 kV, 1-fazat 0 … 8 / 16 / 32 kV, 3-fazat

Ardere ARM 0 ... 15 kV, 20/25 A şi M 212 ETF

Localizare defect manta 0 … ±10 kV, max. 750 mA (vezi MFM 10)



Specifi caţiile tehnice se pot modifi ca fără preavciz. dat_variant-3-phasig_ro_130425.pdfISO 9001:2008
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Metodă Modul de bază Opţiuni
Ardere
CC 0 … 1,2 kV, 6 A; 4 kV, 1,5 A; 8 kV, 0,8 A; 15 kV, 0,5 A

CA 0 … 60 V, 110 A; 0 … 220 V, 30 A

Ardere la rezonanţă 0 ... 15 kV, 20 A cu T 22/13

Localizare exactă
Acustic cu modulul de 
undă de şoc

0 … 8 / 16 kV / 32 kV, 1750 J
2,5 … 10 s

0 … 2 / 4 kV, 1150 J

Rată impuls 0 … 8 / 16 / 32 kV, 3500 J

Receptor undă de şoc digiPHONE+

Defecte de manta
cu tensiune de pas de CC

0 … 10 kV, max. 750 mA (MFM 10)

0 … 5 kV, 0,8 A
0 … 10 kV, 0,5 A (cu BPS HV)

Receptor tensiune de pas ESG NT

Audiofrecvenţă

Putere de ieşire 200 W

Frecvenţe 491 Hz, 982 Hz, 8,44 kHz şi cu funcţiile SignalSelect,
Supermaxim

Impedanţă 0,5 Ω ... 1 kΩ adaptare automată de impedanţă

Localizare exactă defect 
manta audiofrecvenţă CA

Sondă de tensiune de pas, directă sau capacitivă

Conexiuni IT
3 x 1 fazat ECONOMY: 50 m (tambur de cabluri manual)

COMFORT: 50 m (tambur de cabluri motorizate)

PRO: 50 m (tambur de cabluri motorizate cu fricţiune)

1 x 3 fazat Multi: 50 m (tambur cabluri motorizat 3-fazat)

Conexiuni JT, alimentare
Monitorizarea potenţialului solului, 10 m 
(tambur cablu manual)

Sistem de securitate integrat FU/EP. 

Transformator de separaţie

Monitorizare:
Diferenţa de tensiune faţă de pământul de protecţie
Timp de creştere al potenţilaului faţă de păm. prot
Bucla pământ de protecţie - pământ auxiliar
Bucla ecran cablu - pământ auxiliar

ECONOMY:
Cablu alimentare 50 m (tambur manual cu fricţiune), 
cablu împământare 50 m (tambur manual)

COMFORT: 
Cablu alimentare 50 m (tambur cu bandă de recuperare), 
cablu împământare 50 m  (tambur cu bandă de recuperare)

PRO:
Cablu alimentare 50 m (tambur motorizat cu fricţiune),
cablu împământare 50 m (tambur motorizat)

Conexiune Telefl ex Cablu coaxial 3-fazat, 50 m (manual, cu bandă de recuperare 
sau tambur motorizat)

Tambur cablu securitate Tambur cablu securitate 50 m (manual, cu bandă de recuper-
are sau motorizat) cu buton de oprire de urgenţă, blocare cu 
cheie şi lămpi indicatoare de stare

Condiţii de operare
Temperatură operare -20 °C ... +55 °C

Temperatură depozitare -25 °C ... +60 °C

Greutate

în funcţie de opţiuni 800 ... 1300 kg 

Alimentare
Reţea 230 V, 50 Hz (conexiune de 16 A) 120 V, 60 Hz

Grup electrogen acţionat de motorul vehiculului

Operare din bloc de acumulatori cu invertor până la 4 ore

Consum de energie Transformator de separaţie max. 2 kVA Transformator de separaţie 5 kVA cu conector CEE pentru 
cerinţe extinse cum ar fi  ardere ARM, aer condiţionat, etc.

Seba Dynatronic GmbH Reprezentanţa în România
Str. Av. Ştefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, ap.25, sect.1 - 017725 Bucureşti
Tel. 021 2309138,  Fax 021 2039381
email: seba.ro@sebakmt.com



Variant 1-80 
Sistem 1-fazat pentru localizarea defectelor

Metodă Modul de bază Opţiuni
Operare

Sistem de comutaţie NSF 8, manual 3-fazat, cu comutator IT izolat cu aer, cu sistem de securitate FU/EP integrat, afi şaj 
color 5,7“ color TFT, conectori pentru tester de izolaţie extern (1000 V max.)

Încercarea izolaţiei
500 şi 1000 V Masurare integrată automată sau manuală a rezistenţei şi 

capacităţii, tendinţei (DAR şi PI) ale rezistenţei până la 10 
min., memorie automată, compararea măsurătorilor
fază–fază şi fază–N, 6 măsurători rezistenţa fază-fază,
3 măsurători pentru capacitatea cablului
Riso: 1 Ω … 2 GΩ
Riso: 1 kΩ … 2 GΩ

Capacitate C: 0,0 μF … 19,9 μF

< 24 V R: 0,1 Ω … 1 kΩ

Încercare IT
CC 0 … 80 kV, IN 14 mA,  Imax 50 mA 0 … 50 kV, IN 14 mA, Imax 50 mA

0 … 100 kV, IN 15 mA, Imax 50 mA

0 … 130 kV, IN 6 mA, Imax 50 mA

CA 0 … 58 kV CA, IN 14 mA, Imax 50 mA
Nu este posibilă prin tamburul de cablu de IT!

Încercare VLF VLF 54 kVrms 0,1 Hz Tensiune Cosinus Rectangulară,
capacitatea max. a cablului 5 μF@54 kV, 8 μF@36 kV
21 μF@18 kV

VLF sin 54 kV, capacitatea max. a cablului
5 μF@36 kVrms / 0,01 Hz; 1 μF@36 kVrms / 0,1 Hz

Diagnoză Sistem pentru măsurarea descărcărilor parţiale OWTS cu 
undă oscilantă apropiată de frecvenţa reţelei

Măsurarea Tan δ în combinaţie cu VLF sin

Încercare manta 0 … 5, 10 kV, 800 mA, (cu BPS 5000) 0 … -10 kV, 750 mA (opţiunea MFM 10)

Prelocalizare
Impuls refl ectat
Moduri de măsură

Direct, Diferenţă, Comparaţie, Mediere, Localizarea defectelor intermitente IFL, Afi şarea simultană a şase faze/memorii 
în culori selectabile. Reglarea automată a amplifi cării, domeniului şi lăţimii impulsului. Tehnologie ARMslide cu 15 
măsurători pentru un impuls ARM, funcţia Pro Range cu corecţia atenuării în funcţie de distanţă.

Rata de eşantionare max. 400 MHz 

Lăţime impuls 20 ns … 10 μs

Domeniu 20 m … 1280 km la v/2 = 80 m/μs

Amplitudine impuls 30 … 160 V

Viteza de propagare V/2: 10 ...149,9 m/μs, ft/μs sau NVP

Domeniul dinamic > 80 dB

Impedanţa de ieşire 50 Ω

Acurateţe Mai bună de 0,1 % din domeniu

Rezoluţie 0,1 m @ 80m/μs, 1,0 cm @ V/2 < 40 m/μs

Interfeţe LAN, USB, DVI, LON, CAN

Afi şaj 15“ Color SXGA, CCFL-cu iluminare, 300cd/m²

Memorie date câte 2 GB pentru Program, Date şi Recuperare

Amplifi care -37 … +37 db, + 0 … 22dB pentru ProRange 

Date şi raportare Memorarea automată a tuturor măsurătorilor, tipărirea rapoartelor, şi exportarea ca PDF sau către softul Winkis

Prelocalizare IT
ARM 0 … 8 / 16 / 32 kV pasiv cu LSG 300 0 … 8 / 16 / 32 kV activ cu LSG 3-E, 2 kV, 640 J

0 … 2 / 4 kV  trepte de şoc adiţionale

Decay 0 … Umax  (tensiunea max. de test de CC)

Cuplare în curent 0 … 8 / 16 / 32 kV, 1-fazat 0 … 8 / 16 / 32 kV, 3-fazat

Ardere ARM 0 ... 15 kV, 20/25 A şi M 212 ETF

Localizare defect manta 0 … ±10 kV, max. 750 mA (vezi MFM 10)
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Metodă Modul de bază Opţiuni
Ardere
CC 0 … 1,2 kV, 6 A; 4 kV, 1,5 A; 8 kV, 0,8 A; 15 kV, 0,5 A

CA 0 … 60 V, 110 A; 0 … 220 V, 30 A

Ardere la rezonanţă 0 ... 15 kV, 20 A cu T 22/13

Localizare exactă
Acustic cu modulul de 
undă de şoc

0 … 8 / 16 kV / 32 kV, 1750 J
2,5 … 10 s

0 … 2 / 4 kV, 1150 J

Rată impuls 0 … 8 / 16 / 32 kV, 3500 J

Receptor undă de şoc digiPHONE+

Defecte de manta
cu tensiune de pas de CC

0 … 10 kV, max. 750 mA (MFM 10)

0 … 5 kV, 0,8 A
0 … 10 kV, 0,5 A (cu BPS HV)

Receptor tensiune de pas ESG NT

Audiofrecvenţă

Putere de ieşire 200 W

Frecvenţe 491 Hz, 982 Hz, 8,44 kHz şi cu funcţiile SignalSelect,
Supermaxim

Impedanţă 0,5 Ω ... 1 kΩ adaptare automată de impedanţă

Localizare exactă defect 
manta audiofrecvenţă CA

Sondă de tensiune de pas, directă sau capacitivă

Conexiuni IT
1-fazat ECONOMY: 50 m (tambur de cablu manual) COMFORT: 50 m (tambur de cablu motorizat)

PRO: 50 m (tambur de cablu motorizat cu fricţiune)

Conexiuni JT, alimentare
Monitorizarea potenţialului solului, 10 m 
(tambur cablu manual)

Sistem de securitate integrat FU/EP. 

Transformator de separaţie

Monitorizare:
Diferenţa de tensiune faţă de pământul de protecţie
Timp de creştere al potenţilaului faţă de păm. prot
Bucla pământ de protecţie - pământ auxiliar
Bucla ecran cablu - pământ auxiliar

ECONOMY:
Cablu alimentare 50 m (tambur manual cu fricţiune), 
cablu împământare 50 m (tambur manual)

COMFORT: 
Cablu alimentare 50 m (tambur cu bandă de recuperare), 
cablu împământare 50 m  (tambur cu bandă de recuperare)

PRO:
Cablu alimentare 50 m (tambur motorizat cu fricţiune),
cablu împământare 50 m (tambur motorizat)

Conexiune Telefl ex Cablu coaxial 3-fazat, 50 m (manual, cu bandă de recuperare 
sau tambur motorizat)

Tambur cablu securitate Tambur cablu securitate 50 m (manual, cu bandă de recuper-
are sau motorizat) cu buton de oprire de urgenţă, blocare cu 
cheie şi lămpi indicatoare de stare

Condiţii de operare
Temperatură operare -20 °C ... +55 °C

Temperatură depozitare -25 °C ... +60 °C

Greutate

în funcţie de opţiuni 700 ... 1200 kg 

Alimentare
Reţea 230 V, 50 Hz (conexiune de 16 A) 120 V, 60 Hz

Grup electrogen acţionat de motorul vehiculului

Operare din bloc de acumulatori cu invertor până la 4 ore

Consum de energie Transformator de separaţie max. 2 kVA Transformator de separaţie 5 kVA cu conector CEE pentru 
cerinţe extinse cum ar fi  ardere ARM, aer condiţionat, etc.

Seba Dynatronic GmbH Reprezentanţa în România
Str. Av. Ştefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, ap.25
sect.1 - 017725 Bucureşti
Tel. 021 2309138,  Fax 021 2039381
email: seba.ro@sebakmt.com


