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AC próbaberendezések
és mérőműszerek

Próbatermi nagyfeszültségű berendezések



AC próbaberendezések
Nagyfeszültségű transzformátorok

Próbatermi nagyfeszültségű berendezések



Próbatermi nagyfeszültségű berendezések

Rezonanciás 
próbaberendezések



RSKF  
Változtatható frekvenciájú 

rezonanciás próbaberendezés 
kábelek vizsgálatához

AC próbaberendezések helyszíni vizsgálatokhoz



HiAS 744S

The HiAS™ 744 is a unique, tailor-
made impulse analyzer for the 
industry.  It is provided by default 
with a factory calibration. 

Próbatermi nagyfeszültségű berendezések

Nagyfeszültségű impulzus 
generátorok és impulzus 
mérő műszerek



HV Construction KIT

AC 
100 / 200 / 300kV 50Hz kimenő feszültség

DC
Max 400kVdc

Impulzus
Max 400kV csúcs

Moduláris nagyfeszültségű próbaberendezés
Elemekből könnyen gyorsan összeállítható, 

átkonfigurálható 



DTTS

Komplett mérőrendszer elosztóhálózati transzformátorok méréséhez

Transzformátorok rutin és típusvizsgálatai
- Tekercs ellenállás mérés
- Áttétel mérés
- Feszültségpróba (rátett és gerjesztett)
- Üresjárási mérés
- Rövidzárási mérés
- Részkisülés mérés

- Melegedés mérés 



Elektronikus 
feszültségosztó, 
precíziós mérésekhez

Mérőműszerek laboratóriumi és helyszíni mérésekhez



2767

The 2767 automatic current and voltage 
transformer test set is a modern, fully 
automatic instrument for fast, accurate 
measurement of instrument transformer 
errors. Increasingly severe quality control 
requirements call for a higher degree of 
operating comfort and absolute reliability of 

the measuring equipment employed.

Műterhelések:
3691; 3695 

Mérőváltó hitelesítő hidak és műterhelések



Precíziós 
áramkomparátorok

4761   2000A
4762   400A
4764  10000A

Áramváltók, áram komparátorok



DDX 9121b részkisülés mérő

The DDX 9121b is the latest in the DDX 
family of partial discharge (PD) & radio 
interference voltage (RIV) testing 
instruments. It is a fully digital state-of-
the-art high-performance PD detector.

Részkisülés mérőrendszer





Részkisülés kalibrátorok

KAL 9520  precíziós 

KAL 9510  közepes

KAL 9511 alap  (1-100pC; 10-1000pC vagy 100-
10000pC változat)

KAL 9531 RIV kalibrátor

AKV 9310
mérőimpedancia

Részkisülés mérőrendszer



IDAS 2823

The IDAS 2823 High Precision tan d / power 
factor measuring instrument is designed for 
measurement of very low dielectric losses of 
high-voltage apparatus.

Normál kondenzátorok

Precíziós kapacitás és tg delta mérőhíd



2830/2831

Haefely's 2830/2831 is the result of extensive 
research and years of experience testing 
dielectric properties of liquid and solid 
insulating materials. It incorporates a fast 
and highly advanced procedure to measure 
capacitance, tangent delta 
(dissipation/power factor), resistivity, and 
relative permittivity of liquid or solid 

insulating materials.

Kapacitás és tg delta mérő műszer szilárd és folyékony 
szigetelő anyagok vizsgálatára



2903
Precíziós mérőcella folyékony 

szigetelőanyagokhoz

2914
Mérőcella szilárd szigetelőanyagok 

vizsgálatához

Kapacitás és tg delta mérő műszer szilárd és folyékony 
szigetelő anyagok vizsgálatára





MIDAS micro 2883

The MIDAS micro 2883 is a revolutionary C 
& Tan Delta / Power Factor / Dissipation 
Factor tester used to test the insulation 
of high voltage components (i.e. 
transformers, bushings, capacitors and 
so on).

Hordozható kapacitás és tg delta mérő





TTR 2795

Transformer turns ratio 
meter TTR 2795  
measures power and 
distribution 
transformers turns 
ratio with the high 
accuracy

Áttételmérők

TTR 2796

The Transformer turns 
ratio meter TTR 2796  
measures power and 
distribution 
transformers' turns 
ratio with the 
highest accuracy in 
the industry at up to 
250V AC. 0.03%



WA 2293
The WA 2293 is an automatic 

winding analyser, optimized 
for three phase power and 
distribution transformer 

measurements.

2293 Winding analyzer










