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Vysokonapěťový tester – Tester kabelů KPG 25kV 

 
KPG 25kV je univerzální vysokonapěťové testovací zařízení. Je mimořádně robustní, ale také lehké, kompaktní                    
a snadno přenosné. Díky interní dobíjecí baterii umožňuje KPG 25kV testování nezávislé na síti. Kapacitní zátěže, jako 
jsou stíněné silové kabely, budou řádně a automaticky vybíjeny v případě chyby, nebo na konci testovacího času 
integrovaným vybíjecím zařízením. Klíčový spínač, spínací blok a ochranný uzemňovací obvod zajišťují maximální 
bezpečnost. 

 

Oblasti použití: 

● Testování při opětovném uvedení kabelových systémů nebo vysokonapěťových systémů do provozu, po údržbě         
a opravách 

●  Testování nově instalovaných kabelů a kabelových spojů před uvedením do provozu 

●  Napěťové testy na kabelovém plášti 

●  Testování elektrických zařízení 

 

 KPG 25kV 
Napájení ● interní dobíjecí baterie 

● síťové, přepínatelné 115/230 V ; 50-60 Hz 
● externí zdroj DC napětí 11...15 V DC 

Výstupní napětí 

 

0 ... 25 kV DC , plynule nastavitelné 
negativní polarita 
zvlnění   < 0,25%  

Jmenovitý výstupní proud 
 

1.5 mA při max. výstupním napětí,  
elektronicky limitované 

Bateriový provoz při plném zatížení 45 min 

Vybíjení integrované automatické vybíjecí zařízení 

3000 J  (9.6 µF at 25 kV) 

Napěťový měřicí rozsah 0 ... 30 kV 

Proudové měřicí rozsahy 0 ... 200 µA / 0 ... 2 mA , 
ruční, nebo automatické přepínání mezi rozsahy  

Provozní teplota 
Skladovací teplota 

-25 °C ... +55 °C 
-40 °C ... +70 °C 

Hmotnost 13.5 kg včetně baterií  

Rozměry (Š x V x H) 473 x 152 x 275 mm 

 

Charakteristika:  Rozsah dodávky: 

● Snadná obsluha ● Přístroj včetně dobíjecích baterií  

● Robustní konstrukce, nízká hmotnost ● Ochranná taška s uložením pro kabely 

● Síťově nezávislé interní dobíjecí baterie ● Vysokonapěťový kabel (stíněný), dlouhý 3 m 

● Integrovaný časovač, 1 … 30 min ● Zemnící kabel pro pracovní uzemnění, dlouhý 3m  

● Integrované vybíjecí zařízení ● Zemnící kabel pro ochranné uzemnění, dlouhý 3m  

● Interní nabíječka baterií, ochrana proti záludnému výboji ● Síťový napájecí kabel 

● Stabilizované výstupní napětí, plynule nastavitelné ● Kabel pro externí DC napájení 

● Měření napětí přímo na výstupu VN ● Uživatelská příručka 

● Výstup odolný proti zkratu 

● Ochrana postupnou vlnou 

● Ochranný uzemňovací obvod 

 


