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Zobrazení výsledků testu VBT-75 S2 připojení 
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VBT-75 S2 je Vanguardova druhá generace mikroprocesorového přenosného 
75kV DC   testeru vakua. Tento lehký, přenosný tester je určen k testování 
vakuových spínacích komor výkonových vypínačů v místě instalace. 

Testovací napětí lze volit v rozmezí od 10 kV do 75 kV DC v krocích po 5 kV.  Doba 
trvání testu vysokým napětím může být nastavena na 5 sekund až 2 minuty. 
Testovací napětí se zvýší na zvolené napětí a udržuje se po dobu trvání testu. 
Pokud po uplynutí doby trvání testu nedosáhl unikající proud přednastavené 
hodnoty 100 μA, 200 μA nebo 300 μA, se testovací napětí vrátí na nulu a zobrazí 
se zpráva "Pass - Vyhověl". Pokud dojde k zábleskové situaci, jako je například 
selhání komory, okamžitě se vypne testovací napětí, na LCD obrazovce se zobrazí 
zpráva "Failure - Porucha" a rozsvítí se na přístroji kontrolka "TEST FAIL – 
NEVYHOVĚL". 

Přítomnost vysokého napětí je indikována zvukovým tónem a LED diodou "HIGH 
VOLTAGE". Pro dodatečnou bezpečnost obsluhy musí být při testování operátorem 
držen "ARM" spínač. 

Model VBT-75 S2 je vybaven podsvícenou LCD obrazovkou (20 znaků, 4 řádky), 
která je viditelná jak při jasném slunečním světle, tak při nízké hladině osvětlení.   
K ovládání jednotky slouží JogDial ovladač. Firmware VBT-75 S2 lze aktualizovat 
pomocí vestavěného USB portu. 

Přístroj VBT-75 S2 je vybaven testovacím kabelem o délce 3 m, který je zakončen 
rychlospojkou. K dispozici je také transportní pouzdro. 

 

 

Testovací napětí Unikající proud 

informace pro objednání 

vynikající funkce 

• Automatické testování 

• Výstup 10 kV - 75 kV DC po 5 kV  

• Volitelné trvání doby testu 
od 5 sekund do 2 minut 

• Digitální zobrazení napětí a proudu 

• LED indikátor poruchy 

• Velmi nízká hmotnost (4,53 Kg) 

Pol.č. Popis 

9134-UC VBT-75 S2 a kabely 

9134-SC VBT-75 S2 transp.pouzdro 
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VBT-75 S2 - Funkce 

Sííťový vypínač 
 

 Přizemnění 

       VN konektor 

       USB port 

      VN varovná LED                            

Zemnící připojení 

Podsvícená LCD obr. 

Řídicí knoflík 

LED selhání 

Arm spínač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
UPOZORNĚNÍ: výše uvedené specifikace platí pro jmenovité napětí a okolní teplotu + 25 °C. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. 

Jeden rok warranty furnished Transportní pouzdro 
accessories 

Dva VN kabely 3,05 m, jeden zemnící kabel, jeden napájecí kabel cables 

2.000 m altitude temperature Provozní: -10°C až +50°C 
Skladovací: -30°C až +70°C 

90% RH @ 40°C 
Bez kondenzace 

humidity USB rozhraní pro aktualizaci firmware firmware 
updates 

JogDial ovladač control LED indikátor se rozsvítí, když unikající proud překročí 
100 μA, 200 μA, 300 μA (programovatelné) 

failure 
indicator X 

Podsvícená LCD obrazovka                       
(20 znaků x 4 řádky) 

display Maximální doba vybíjení vnitřního VN – 3 sekundy discharge 
time 

output 3% max 
ripple voltage 

10kV - 75 kV DC v 5 kV 
krocích; přesnost: 1,5% 

output 
voltage 

90 - 240 VAC, 2A, 50/60 
Hz 

input 
power specifications   Hmotnost: 4,53 Kg 

Rozměry: Š x H x  V (42.7 cm x 26.9 cm x 16.5 cm) physical 

VBT-75 S2 technická specifikace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přístroje navržené a vyvinuté srdcem 

a myslí elektrikářů z celého světa. 

Společnost Vanguard InstrumentsTM byla založena v roce 1991 a nachází se v Ontariu                   

v Kalifornii v USA. Nabízí širokou škálu diagnostických testovacích zařízení, která přesně              

a efektivně měří zdravotní stav kritických zařízení rozvodny, jako jsou transformátory, 

vypínače a ochranná relé. 
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