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TWA (Tap Changer & Winding Analyzers) - produktová řada  

Ohmmetr s třífázovým měření odporu vinutí &                         

Analyzátor vinutí a přepínače odboček 
 

 Měření odporu všech poloh odboček ve všech 

šesti vinutích, provedených v jediném testu  

 Měření dynamického odporu kontaktů 

přepínače  odboček ve třech fázích současně  

 Extrémně rychlé měření s jednorázovým připojením   

 Automatický vybíjecí proces 

 Rychlá automatická demagnetizace  

 Vestavěná řídící jednotka přepínače 

 Kanál pro měření teploty 
 
 

Popis 

Přístroje řady TWA jsou konstruovány pro měření 

odporu v šesti vinutích a současnou třífázovou 

analýzu přepínače odboček na straně primárního 

i sekundárního vinutí transformátoru (modelem 

TWA40). To se provádí pomocí jednoho kroku, 

testovacím proudem až 40 A. 

 

Každá konfigurace transformátoru má speciální 

měřicí algoritmus, který je optimalizován pro 

rychlou stabilizaci výsledků testu. Přístroje TWA 

generují skutečný nezvlněný DC proud. Injektáž 

proudu i vybíjení energie z magnetického obvodu 

jsou automaticky regulovány. 
 

Aplikace 

Seznam aplikací přístroje obsahuje: 

 Měření odporů šesti vinutí transformátoru  s jednorázovým kabelovým připojením 

 Rychlý YN režim, který umožňuje současné měření odporů tří vinutí transformátoru v konfiguraci 

YN (TWA40D) 

 Měření dynamického odporu (DVtest) přepínače odboček pod zatížením, současně ve všech 

třech fázích nebo jen na jedné fázi (TWA40D) 

 Vyhodnocení fázové synchronizace přepínače odboček (TWA40D) 

 Měření proudu motoru přepínače odboček pomocí vyhrazeného kanálu (TWA40D) 

 Třífázová nebo jednofázová automatická demagnetizace transformátoru 
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Připojení TWA k transformátoru 

Pomocí dvou sad čtyř kabelů jsou všechny 

vývody primární a sekundární strany připojeny 

pouze jednou. Připojení k transformátoru se 

provádí pomocí dvoukontaktních svorek, které 

poskytují Kelvinovu čtyřvodičovou měřicí metodu. 

Obrázek znázorňuje současné testování obou 

vinutí (primární i sekundární) na třífázovém 

transformátoru. Test je proveden velmi rychle 

díky minimální době nastavení. Rychlost se 

zvyšuje saturací magnetického jádra současně  

primárním a sekundárním vinutím, takže celková 

testovací doba je velmi krátká. Testovací kabely 

TWA jsou vzájemně zaměnitelné s testovacími 

kabely přístroje TRT - třífázové testování 

převodového poměru transformátoru. 

 
 
 

Výhody a funkce 

Měření odporu šesti vinutí 

TWA injektuje proud s hodnotou napětí až 55 V. 

Tím je zajištěno, že magnetické jádro je rychle 

nasyceno a doba trvání testu je co nejkratší. 

Všechna vinutí transformátoru, primární               

i sekundární, lze měřit pomocí jedorázového 

nastavení kabelů. TWA disponuje kapacitou 

vnitřní paměti pro uložení až 500 měření. 

Všechna měření jsou označena datem a časem. 

Přístroj je vybaven tepelnou a nadproudovou 

ochranou. TWA má velmi vysokou schopnost 

odolávat elektrostatickému a elektromagnetické- 

mu rušení, které existuje ve VN elektrických 

polích.  

Toho je dosaženo proprietárním filtračním 

řešením, aplikovaným jak na konstrukci 

hardwaru, tak na implementaci aplikačního 

softwaru. 

Pro měření odporu ve všech pozicích přepínače 

odboček bez zatížení (DETC) je k dispozici 

speciální režim. 

 

Přepínač odboček pod zatížením – 

Současné měření dynamického odporu 

(DRM) ve všech třech fázích 

TWA40D lze použít k měření odporu vinutí 

jednotlivých odboček výkonového transformátoru 

bez vybíjení mezi testy. 

Přístroj také kontroluje, zda zapnutí přepínače 

odboček (OLTC) přepne bez přerušení.                  

V okamžiku, kdy se změní pozice přepínače             

z jedné odbočky na druhou, přístroj zaznamená 

náhlý, velmi krátký pokles testovacího proudu. 

Tyto poklesy, které nazýváme "Zvlnění - Ripple", 

by měly být konzistentní, kdy by měla být 

analyzována jakákoli nadměrná odchylka. 

Chybová funkčnost přepínače odboček může 

být detekována analýzou měření přechodového 

zvlnění, přechodového času a vizualizací DRM 

grafů. Proudy ve všech třech fázích jsou 

současně zaznamenávány. Testovací proudy 

mohou během testu dosáhnout až 40 A. 

Průběhy dynamického odporu (DRM) jsou 

zaznamenávány současně pro všechny tři fáze, 

synchronizace je ověřována pomocí kurzorů 

poskytnutých softwarem DV-Win. Všechny tři 

průběhy jsou zobrazeny ve stejném grafu. 

Kromě toho je zaznamenán proud motoru 

přepínače a je zobrazen ve stejném grafu. 

Vestavěná řídicí jednotka přepínače umožňuje 

dálkové ovládání provozu z klávesnice přístroje. 
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DV-Win software 

Software DV-Win na bázi Windows umožňuje 

kontrolu a sledování testovacího procesu, stejně 

jako ukládání a analýzu výsledků na PC. 

Poskytuje protokol o testu, uspořádaný ve 

volitelném formátu jako tabulkový procesor 

Excel, PDF, Word nebo ASCII formát. Software 

poskytuje vyhodnocení stavu OLTC (přepínače 

odboček), analýzu grafů hodnot dynamického 

odporu během přepínání přepínače. DV-Win 

dále měří a vypočítává přechodový čas OLTC, 

zvlnění a odpor vinutí pro každou operaci 

přepínače. Standardní rozhraní je USB, RS232 

je volitelné. 

Quick YN je další režim testování, který je 

umožněn softwarem DV-Win pouze modelu 

TWA40D. V tomto režimu je možné současně 

měřit odpor tří vinutí transformátoru v zapojení 

YN. Je také možné testovat odpory všech pozic 

přepínače odboček všech tří fází v jediném 

průchodu pozic přepínače odboček. 

 

Monitorování proudu motoru přepínače 

odboček  

Monitorovací kanál AC / DC proudu umožňuje 

monitorovat a zaznamenávat proud motoru 

mechanckého pohonu OLTC během provozu 

přepínače modelem TWA40D. Křivka proudu 

motoru (nebo jiný užitečný signál) je zobrazena  

ve stejném grafu vytvořeném DV-Win pro DRM 

a může pomoci při detekci mechanických 

problémů OLTC. Záznam motoru umožňuje 

záznam DRM pomocí spouštění motoru, což je 

užitečné pro induktivní reaktance přepínače 

odboček. Jako volitelné příslušenství jsou             

k dispozici AC / DC proudové kleště. 

 

Automatická demagnetizace 

transformátoru 

Po testování DC proudem, jako je měření 

odporu vinutí, může být jádro výkonového nebo 

přístrojového transformátoru zmagnetizováno. 

Také při odpojování transformátoru z provozu 

může zůstat určité množství magnetického toku 

zachycené v jádru. 

Zbytkový magnetismus může způsobit různé 

problémy, jako jsou chybná měření na 

transformátoru, nebo náběhový proud při 

spouštění výkonového transformátoru, nebo 

nesprávný provoz ochranných relé v důsledku 

zmagnetizovaných jader CT. Aby se odstranil 

tento zdroj potenciálních problémů, měla by být 

provedena demagnetizace. Po dokončení 

vybíjení může TWA provádět plně automatickou 

demagnetizaci. 

Demagnetizace magnetického jádra transfor- 

mátoru vyžaduje AC proud aplikovaný s klesající 

velikostí až na nulu. TWA zajišťuje tento AC 

proud interní změnou polarity řízeného DC 
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proudu. Během procesu demagnetizace TWA 

dodává pro každý krok proud, který se snižuje, 

podle vlastního 

vyvinutého programu. TWA40D umožňuje 

jednofázovou i třífázovou demagnetizaci. 

 

Technická data 

Měření odporu vinutí  

 Testovací proud: 5 mA – 25 A DC (TWA25A) 

    5 mA – 40 A DC (TWA40D) 

 Výstupní napětí: až 55 V DC 

 Měřicí rozsah: 0,1 μΩ - 10 kΩ 

 Typická přesnost: ± (0,1 % rdg + 0,1 % F.S.) 

 
Rozlišení 

 0,1 μΩ – 999,9 μΩ: 0,1 μΩ 

 1,000 mΩ – 9,999 mΩ: 1 μΩ 

 10,00 mΩ – 99,99 mΩ: 10 μΩ 

 100,0 mΩ – 999,9 mΩ: 0,1 mΩ 

 1,000 Ω – 9,999 Ω: 1 mΩ 

 10,00 Ω - 99,99 Ω: 10 mΩ 

 100,0 Ω – 999,9 Ω: 0,1 Ω 

 1 000 Ω – 9 999 Ω: 1 Ω 

 
Datové úložiště  

 500 míst interní paměti 

 Funkce USB flash disku umožňuje uložení 

velkého počtu měření  

 
OLTC měření dynamického odporu 

 Vzorkovací frekvence: 0,1 ms pro 
TWA40D, 4 ms pro TWA25A 

 Automatická detekce a varování při 
otevřeném obvodu 

 Měření zvlnění přechodového proudu 

 Měření přechodného času pomocí 

softwaru DV-Win  

 Měření různých změn časování přepínání 

pomocí nástroje pro analýzu grafů DV-Win 

 
 

Měřicí kanál AC proudu (TWA40D) 

 Rozlišení: 0,1 ms 

 Rozlišení amplitudy: 16 bit 

 
Specifikace měření proudovými kleštěmi 

 Jmenovitý proud: 300 ARMS nebo 450 A DCPK 

 Měřicí rozsah: 30/300 A 

 Frekvenční rozsah: DC až 20 kHz (-3 dB) 

 Rozlišení: ± 50 / ± 100 mA 

 Přesnost: ± 1% ze čtení 

 
Rozhraní (pro připojení PC) 

 USB 

 Volitelné: RS232 

 
Záruka 

 Tři roky 

 
Podmínky prostředí 

 Pracovní teplota: 

-10 ºC - + 55 ºC  

 Skladovací & Přepravní teplota: 

-40 ºC - + 70ºC  

 Vlhkost: 5 % - 95 % relativní vlhkosti, 

bez kondenzace 

 
Rozměry a hmotnost 

 Rozměry (V x Š x H): 

480 x 395 x 197 mm 

 Hmotnost:12,8 kg  
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Napájení 

 Připojení podle IEC/EN60320-1; UL498, 

CSA 22.2 

 Napájení: 90 V - 264 V AC 

 Frekvence: 50/60 Hz 

 Kolísání napájecího napětí sítě až do ± 10% 
jmenovitého napětí 

 Příkon: 2 250 VA 

 Pojistka 15 A / 250 V, typ F, není vyměnitelná 
uživatelem 

 
Měření teploty 

  Jeden kanál měření teploty              
Teplotní senzor Pt100 

 -50 ºC +180 ºC  
  6 x 50 mm 

Použité normy 

 Instalace/přepětí: kategorie II 

 Znečištění: stupeň 2 

 Směrnice pro nízké napětí: 

Směrnice 2014/35/EU (CE shoda) 

Platné normy pro přístroj třídy I,          
stupeň znečištění 2,                            
kategorie měření II : IEC EN 61010-1 

 Elektromagnetická kompabilita:  

Směrnice 2014/30/EU (CE shoda) 

Použitá norma EN 61326-1 

 CAN/CSA-C22.2 č.: 61010-1, 2hé vydání, 

včetně změny 1 

 

 
Všechny specifikace jsou platné při okolní teplotě +25 °C a doporučené příslušenství.  
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. 
Specifikace jsou platné, pokud je přístroj používán s doporučenou sadou příslušenství. 

 
 

Příslušenství 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kabelový testovací set vinutí H Kabelový testovací set vinutí X Přepravní kufr na kabely 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Proudové kleště 30/300 A 

(TWA40D) 
Odporový bočník Přepravní pouzdro 
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TWA – modely 
 

 
 TWA25A 

 
 

 

TWA40D 
 
 

 

Měření odporu šesti vinutí Ano Ano 

DC testovací proud 
 

5 mA – 25 A 

5 mA – 25 A; až 25 A pro měření 

odporu vinutí a až 40 A pro       

3-fázový synchronizační test 

Přesnost měření ± (0,1 % rdg + 0,1 % FS) ± (0,1 % rdg + 0,1 % FS) 

Současné měření 3-fázového   

odporu vinutí 
Ne Ano (Quick YN test) 

Rozlišení vzorkování DVtest 4 ms 0.1 ms 

Současný 3-fázový DVtest/DRM Ne Ano 

Měření proudu motoru přepínače 

odboček 
Ne Ano 

3-fázová demagnetizace Ano Ano 

Zaměnitelné testovací kabely            

s TRT - testr převodového poměru  
Ano Ano 

Rozsah měření odporu 0,1 µΩ - 10 kΩ 0,1 µΩ - 10 kΩ 

Funkce USB flash disku Ano Ano 

Vestavěná řídící jednotka          
přepínače 

Ano Ano 
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Informace pro objednání 
 

Přístroj s dodávaným příslušenstvím Artiklové číslo 

Vestavěná řídící jednotka přepínače odboček  

DV-Win PC software včetně USB kabelu 

Tap Changer řídící kabel, 5 m  

Napájecí kabel 

Zemnící (PE) kabel 

 
Doporučené příslušenství Artiklové číslo 

Testovací sada kabelů H, 4 x 10 m se svorkami TTA  HC-10-4FMCWC 

Testovací sada kabelů X, 4 x 10 m se svorkami TTA  XC-10-4FFCWC 

Proudové kleště 30/300 A, napájené z přístroje, 
kabel 5 m (TWA40D) 

CACL-0300-06 

Brašna na kabely CABLE-CAS-03 

Přepravní pouzdro HARD-CASE-LC 

 
Volitelné příslušenství Artiklové číslo 

Testovací sada kabelů H, 4 x 15 m se svorkami TTA HC-15-4FMCWC 

Testovací sada kabelů X, 4 x 15 m se svorkami TTA XC-15-4FFCWC 

Testovací sada kabelů H, 4 x 20 m se svorkami TTA HC-20-4FMCWC 

Testovací sada kabelů X, 4 x 20 m se svorkami TTA XC-20-4FFCWC 

Odporový bočník 1 mΩ (150 A / 150 mV) SHUNT-150-MK 

Teplotní senzor 1 x 50 mm + 5/10/15 m  TEMP1-050-XX 

Komunikační modul bluetooth  BLUETOOTH-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrála  CZE & SK  

IBEKO Power AB Kontakt: MDA technology, s.r.o. Kontakt: 

Stockholmsvägen 18 Phone: +46 70 0925 000 Na Folimance 2155/15 Tel.: +420 774 914 990 

181 50 Lidingö E-mail: sales@dv-power.com 120 00 Praha 2 E-mail: office@mdatechnology.cz 

Sweden Web: www.dv-power.com Česká republika Web: www.mdatechnology.cz 
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