
 

 

COMPACT CITY 

Sistem pentru defectoscopie, încercare şi diagnoză monofazat cu mod de selecţie a operării 

manual 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

 

 

Măsurarea rezistenţei  

Domenii 1 kΩ, 1MΩ, 100 MΩ cu selecţie automată a domeniului 

Tensiune 500 ... 5000 V în trepte de 500 V 

Încercare în CC cu recunoaşterea străpungerii 

Tensiune 0 ... 40 kV, 10 mA 

Curent de fugă 0...1; 1...10; 10...100 mA cu setare automată a 

domeniului 

Încercarea mantalei  

Tensiune 0 ... 5 kV; 0 ... 10 kV 

Localizarea defectelor de pe cablu – Metode de prelocalizare 

Reflectometru cu impuls reflectat, ARM® Multishot, Decay - cuplare în tensiune, ICE - 

cuplare în curent, IFL - localizarea defectelor intermitente 

Reflectometru (Teleflex SX – pe 2 

faze) 

 

Moduri de operare Măsurarea reflexiei simetric/asimetric, diferenţial şi 

comparativ, IFL (pentru defecte intermitente) 

Funcţii automate Determinarea lungimii de cablu şi a distanţei la defect, 

amplificare, domeniu de măsură 

Amplificare Standard: - 37 ... + 37 dB; ProRange: max. 22 dB 

Domeniu de măsură 20 m ... 160 km (pentru v/2 = 80 m/μs); rezoluţie 0,1 m 

Viteza de propagare v/2 10 ... 149,9 m/μs 

Precizie 0,1 % din domeniul de măsură 

Rata de eşantionare 400 Hz 

Impedanţă de ieşire 50 Ω 

Lăţime impuls 20 ns ... 10 μs 

Tensiune impuls 10…50 V 

Metode de prelocalizare IT 

ARM® Multishot (15 reflectograme pentru un impuls) 

Tensiune de şoc 0 ... 32 kV (opţional 0 ... 25 kV) 

Metoda Decay - cuplare în 

tensiune 

 

Tensiune 0 ... 40 kV 

ICE - metoda cuplării în curent  

Tensiune de şoc 0 ... 32 kV (opţional 0 ... 25 kV) 

Conversia defectului 0 ... 8 kV, 750 mA; 0 ... 20 kV, 0,1 A 

 

 



 

Localizarea defectului – Metode de localizare exactă 

Localizare exactă acustică (cu receptorul Digiphone+) 

Niveluri de tensiune 0 ... 4; 0 ... 8; 0 ... 16; 0 ... 32 kV 

Optional 0 ... 3; 0 ... 6; 0 ... 12.5; 0 ... 25 kV 

Energie şoc 1.000 J sau 2.000 J pe fi ecare domeniu de tensiune 

Secvenţă şocuri 6...20 şocuri/minut; şoc individual; automat; controlabil 

Metoda tensiunii de pas (gradientului de potenţial) 

Tensiune de ieşire, curent 0 ... 5 kV; 0 ... 10 kV; Imax 750 mA 

Ciclu de lucru 1:3; 1:4; 1:6 (potenţial al pericolului scăzut din cauza 

tensiunii CC în impulsuri) 

Greutate Începând de la140 kg 

 

 

 

 

Conectarea sistemului de test  

Conectare IT Economy 25: 25 m, cablu monofazat, tambur de cablu manual 

Economy 50: 50 m, cablu monofazat, tambur de cablu manual 

Pro: 50 m, cablu monofazat, tambur de cablu motorizat 

Conectare JT Economy: 50 m cablu alimentare/împământare, 10 m nul 

auxiliar; tamburi manuali 

Comfort: 50 m cablu alimentare/împământare, 10 m nul 

auxiliar; tamburi cu fricţiune cu curea 

Conectare 

reflectometru 

Economy: 50 m, cablu coaxial trifazat, tambur manual 

Comfort: 50 m, cablu coaxial trifazat, tambur cu fricţiune cu 

curea 

Buton pentru 

oprire de avarie 

Economy: 15 m, cablu de conexiune 

Comfort: 50 m, cablu de conexiune, tambur cu fricţiune cu 

curea 

 

 

 

Modulul de Încercare & Diagnoză  

Încercare cu tensiune VLF conform DIN VDE 0276 

Sistem de încercare VLF CR 40  

Tensiune 0 ... 40 kVeff 

Sarcina maximă 4,8 μF la 40 kVeff @ 0,1 Hz 

Sistem de încercare VLF CR 60  

Tensiune 0 ... 40 kVeff 

Sarcina maximă 2 μF la 60 kVeff @ 0,1 Hz 

Sistem de încercare TDM 4540 CR / 50 Hz Slope 

Tensiune 0 ... 40 kVeff 

Sarcina maximă 5,5 μF la 36 kVeff @ 0,1 Hz 

Sinus  

Tensiune 0 ... 45 kV 

Sarcina maximă 0,6 μF la 32 kVeff @ 0,1 Hz (10 μF la 



tensiuni / frecvenţe mai mici) 

DAC (opţional) Pentru diagnoza PD nedistructivă 

Tensiune 0 ... 32 kVeff 

Sarcina maximă 7 μF la 20 kVeff 

Diagnoza PD cu tehnologie 50 Hz Slope  Opţional 

Diagnoza tanDelta şi teste monitorizate de 

rigiditate 

Opţional 

Greutate Începând de la100 kg 

 

 

 

 

Sistem de operare, Afişare, Bază de date pentru Localizarea defectului (Teleflex SX) 

Sistem de operare Linux 

Memorie 2 GB mSATA program / 2 GB mSATA date 

Display cel puţin 13,3", Full HD, 1.920 x 1.080 pixeli 

 

 

 

 

Echipament pentru securitate şi protecţie 

Monitoriz. împământare Împământarea operaţională şi nulul de protecţie la pământul 

staţiei 

Tensiune de pas Pământ auxiliar la şasiul vehiculului 

Monitorizare Cheie de blocare, contacte uşi spate, buton de oprire de avarie 

(intern/extern) EN 50919 

Tensiune de alimentare Protecţie la tensiune (mare/mică), întreruptor curent rezidual 

Transformator de 

izolaţie 

3,6 kVA 

 

 

 

 

Alimentarea sistemului, condiţii de operare 

Tensiune de alimentare 230 V, 50 Hz (110 V, 60 Hz) 

Putere consumată < 3 kVA 

Temperatură operare - 10°C ... + 55°C 

Temperatură depozitare - 25°C ... + 70°C 

Alimentarea sistemului comfort (opţional) 

 Generator Travel Power 5 kVA 

Aerotermă 2.000 W 

Aer condiţionat pe acoperişul vehiculului 

 

Structura exactă a sistemului se stabileşte de comun acord cu beneficiarul în funcţie de 

necesităţile acestuia. 


