Detektor Uszkodzeń oraz Cyfrowy Miernik Napięcia
Używany do detekcji upływu prądu, sprawdzania napięcia w
obwodzie oraz mierzenia poziomu natężenia.

2. W jaki sposób używać miernika w obwodzie zamkniętym

4. W jaki sposób czytać dane z wyświetlacza?

Podejdź do obwodu zamkniętego trzymając miernik w dłoni (prawej
lub lewej). Zmień kąt nachylenia urządzenia tak, by przewód/taśma
obwodu przebiegała między stykami.
Przyłóż urządzenie w kierunku poziomym tak, aby styki dotykały
przewodu/taśmy obwodu.

Wyświetlacz LCD pokazuje naprzemiennie:
A) Napięcie zasilania (kV)
B) Wielkość upływu oraz kierunek upływu prądu

Upewnij się, że odczyt jest stabilny. Jeśli nie, dostosuj odpowiednio
pozycję miernika.

Spis treści
1. - W jaki sposób trzymać urządzenie podczas detekcji i pomiaru?
2. - W jaki sposób używać miernika w obwodzie zamkniętym
3. - Detekcja błędów
4. - W jaki sposób czytać dane z wyświetlacza?
5. - Analiza wyników detekcji i rodzaje upływów
6. - Trudności w lokalizowaniu upływu prądu

A
Wskaźnik napięcia jest mierzony i wyświetlany w kV (1kV=1000V).
Jeżeli na przykład obwód jest zasilany prądem o napięciu 8kV,
i w obwodzie nie ma upływu prądu, to wskaźnik pokaże na
wyświetlaczu wartość 8.
Jeżeli w obwodzie jest upływ prądu, napięcie na wyświetlaczu
będzie niższe.

Odwróć urządzenie tak aby styki
dotykały przewodu.
Podczas wykonywania tej
czynności nie używaj siły.

Styki

Wyświetlacz
LCD

(Wskaźnik L.B. u góry wyświetlacza
sygnalizuje o niskim poziomie baterii)

Bateria, nowe
urządzenie
wyposażone w jedną
sztukę baterii.

Zamiennie
Dosuń urządzenie
aby w całości
stykało się z
przewodem

Pokrywa
zakończenia

Upewnij się,
że metal dobrze
przywiera do
powierzchni
przewodu/taśmy

1. W jaki sposób trzymać urządzenie podczas detekcji
i pomiaru?
Trzymaj miernik w dłoni (prawej lub lewej). Należy upewnić się, że
pokrywa zakończenia urządzenia pozostaje w ciągłym kontakcie
z dłonią.

Wskaźnik L.B. u góry
wyświetlacza sygnalizuje
o niskim poziomie baterii

Lewa

Prawa

B
3. Detekcja błędów
Urządzenie umożliwia pomiar napięcia oraz poziomu natężenia
prądu płynącego w obwodzie, jak również detekcję kierunku upływu
prądu z obwodu. Wyświetlacz LCD posiada 3 wbudowane funkcje
i automatycznie zmienia się pomiędzy kolejnymi odczytami.
W celu odnalezienia źródła upływu prądu (błędu), należy poruszać
się z miernikiem wzdłuż obwodu i testować ogrodzenie
w odstępach 100m. Nie należy jednak zbliżać się zanadto do źródła
zasilania (elektryzatora).
W przypadku minięcia części obwodu zawierającej błąd, na
wyświetlaczu zmieni się kierunek prądu.

Wskaźnik upływu prądu na wyświetlaczu opisany jest cyframi
od 1 do 9.
Poniżej skala upływu prądu z obwodu do ziemi:

1 = upływ niewielki skutkujący niskim natężeniem prądu
9 = upływ znaczny skutkujący wysokim natężeniem prądu
Kierowanie w kierunku źródła upływu jest na wyświetlaczu
pokazane symbolem po prawej bądź po lewej stronie.
Jeżeli symbol znajduje się po prawej stronie, błąd znajduje się na
części obwodu po prawej stronie od pozycji badającego.
Jeżeli symbol jest po lewej stronie, błąd znajduje się również po
lewej stronie.

Wskaźnik napięcia w źródle
zasilania/elektryzatorze
(o napięciu 8kV)

Niskie natężenie
przepływu prądu

Upływ niewielki

Wysokie natężenie
przepływu prądu

Upływ średni

Linia ogrodzenia
(obwodu)

Upływ znaczny

Obwód bez upływów
Napięcie jest na
poziomie
„normalnym".
Wyświetlacz nie
wskazuje kierunku,
gdyż nie występuje
upływ prądu.

Napięcie spadło
do 2.1kV.
Poziom upływu
jest wysoki.

Miernik i podwójny
wyświetlacz
Wyświetlacz nie pokazuje żadnego
kierunku, gdyż pozycja testowania
znajduje się w połowie drogi
pomiędzy upływami. Waga
każdego upływu również wpłynie
na wyświetlacz kierunku.

Uwaga
W przypadku upływu wielokrotnego, każdy z problemów musi być
rozwiązywany osobno i po przeprowadzeniu dalszych testów.

6. Trudności w lokalizowaniu upływu prądu

Upływ wielokrotny

Symbole

Miernik będzie wskazywał ten fakt,
ponieważ działa na zasadzie
wskazywania kierunku upływu prądu
i w związku z tym zmyli użytkownika
przez wskazanie kierunku wystąpienia
upływu innego od prawidłowego.

Uwaga:
W związku ze złym połączeniem,
przepływ prądu 'poszukuje' najkrótszej
drogi w kierunku do ziemi.

Specyfikacja baterii:
Temperatura działania:

CR2032 Lithium 3V
-10 do +70 ° C

Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Upływ
prądu

Uwaga:
Na nowo zamontowanym ogrodzeniu zaleca się zmierzyć napięcie
i zachować wyniki badań, tak aby kolejne wyniki mogły zostać
porównane z „pierwotnymi".

Może wynosić wiele metrów

Napięcie spadło
do 4.6kV.
Poziom upływu
jest wyższy.

Dobre
połączenie

Poniżej znajdują się cztery rodzaje obwodów z opowiadającymi im
analizami wyników detekcji.

Upływ znaczny

Złe
połączenie

W celu odnalezienia źródła upływu prądu (błędu), należy poruszać
się z miernikiem wzdłuż obwodu i testować ogrodzenie
w odstępach 100m. Nie należy jednak zbliżać się zanadto do źródła
zasilania (elektryzatora).
Wyświetlacz kierunku upływu będzie wskazywał kierunek do
miejsca największego upływu. Jeżeli kierunek wskazywany przez
wyświetlacz ulegnie zmianie, błąd został minięty.

Napięcie spadło
do 6.6kV.
Poziom upływu
jest niski.

Prawidłowy kierunek upływu

•
•

Czy źródło zasilania/elektryzator pracuje poprawnie
Czy źródło zasilania/elektryzator posiada wystarczającą
moc do użycia z danym obwodem
Czy drut/przewód ogrodzenia jest odpowiedni
Czy obwód jest odpowiednio uziemiony

Wskazany kierunek upływu
(przepływ prądu)

•
•

Poniżej przykład takiej sytuacji:

Upływ niewielki
Jeżeli na przykład napięcie prądu w obwodzie wynosi 8 kV (8000V),
jednak miernik wskazuje inną wartość należy sprawdzić:

W związku z różnorodnością formy linii ogrodzenia (obwodów), składającej się często z wielu przewodów, możliwe jest
niepoprawne odczytanie kierunku wystąpienia upływu przez użytkownika, spowodowane skomplikowaną budową
ogrodzenia i niedokładnymi połączeniami między przewodami.

5. Analiza wyników detekcji i rodzaje upływów

