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OTS100AF
OTS80AF
OTS60AF
OTS80PB
OTS60PB

testery napięcia przebicia 
oleju transformatorowego

◊ Maksymalne napięcia próby:
- do 100kV: OTS100AF
- do 80kV: OTS80AF, OTS80PB
- do 60kV: OTS60AF, OTS60PB

◊ Automatyczny pomiar napięcie przebicia olejów izolacyjnych 
◊ Naczynia na olej z precyzyjną regulacją szczeliny oraz 

mechanizmem blokady 
◊ Jasny 3,5” kolorowy wyświetlacz QVGA
◊ Odpowiedni do badań olejów mineralnych, syntetycznych i 

silikonowych 
◊ Detekcja przebicia z bezpośrednim pomiarem napięcia i prądu 
◊ Ultra szybki wyłącznik WN (<10µs)
◊ Modele stacjonarne (-AF) wyposażone w klawiaturę
◊ Modele przenośne (-PB) wyposażone w akumulator i futerał
◊ Automatyczny pomiar temperatury oleju
◊ Doskonale widoczna komora pomiarowa
◊ Wbudowany napęd mieszadła magnetycznego
◊ Opcjonalny napęd mieszadła mechanicznego (ASTM D1816)
◊ Pamięć wyników pomiarów
◊ Interfejsy komunikacyjne: USB (3 szt.)
◊ Opcjonalnie wbudowana drukarka igłowa

Testery oleju

artur.blazewicz
Tekst maszynowy



Testery stacjonarne Testery przenośne

model napięcie model napięcie

OTS100AF do 100kV - -

OTS80AF do 80kV OTS80PB do 80kV

OTS60AF do 60kV OTS60PB do 60kV

Automatyczne pomiary
Normy testów są wstępnie zaprogramowane w przyrządach OTS, ale 
nowe wersje mogą być zaimportowane poprzez pamięć flash umieszczo-
ną w gnieździe USB. Możliwe jest tworzenie dowolnych procedur testów 
definiowanych przez użytkownika.

Klawiatura modeli stacjonarnych
Wszystkie trzy stacjonarne modele są wyposażone w 12 przyciskową 
klawiaturę alfanumeryczną do łatwego wprowadzania ID pomiaru, nazwy 
pliku, uwag etc. Znaki są wprowadzane analogicznie, jak przy użyciu 
klawiatury w telefonach komórkowych.

Bezpłatny program PowerDB
Program Meggera PowerDB Lite do zarządzania wynikami pomiarów, 
dołączany bezpłatnie, stanowi doskonałe narzędzie do transmisji wyni-
ków oraz do wydruków.

Bezpieczeństwo pomiaru
Stan zamknięcia pokrywy komory pomiarowej kontrolują dwa niezależ-
ne wyłączniki krańcowe, wyłączające automatycznie wysokie napięcie 
w przypadku wykrycia otwarcia pokrywy. Podczas pomiaru operator 
może wstrzymać test poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku na kla-
wiaturze co spowoduje natychmiastowe usunięcie wysokiego napięcia 
oraz przerwanie pomiaru. Przezroczysta pokrywa zapewnia doskonałą 
widoczność na wnętrze komory pomiarowej. Pokrywa stanowi również 
ekran elektryczny tłumiący pole elektryczne od wyładowań elektrycznych 
w przypadku wystąpienia przebicia.

Opcjonalny napęd mieszadła wbudowany w pokrywę 
(wymagany przez normę ASTM D1816)

Zestaw elektrod, mieszadło oraz 
szczelinomierze (1; 2; 2,5; 2,54mm)

Dodatkowe 2 gniazda USBInterfejs USB

Naczynie z zamontowanymi elektrodami

Wydruk wyników
Opcjonalna wewnętrzna drukarka igłowa zapewnia trwałe kopie wy-
ników. Rolka o szerokości papieru 57,5mm. Wydruk oparty na tuszu 
zapewnia trwałość we wszystkich temperaturach. Możliwy jest również 
wydruk na dowolnej drukarce z interfejsem USB i sterownikiem PCL3.

Dowolne typy elektrod
Dostępne są trzy rodzaje zestawów elektrod

wersja IEC - dla badań według norm europejskich
wersja ASTM - dla badań według norm amerykańskich
wersja INT - zawiera wszystkie typy elektrod



Precyzjyna szczelina
Naczynia pomiarowe zapewniają powtarzalne wyniki dzięki systemowi 
precyzyjnej regulacji szczeliny oraz dzięki mechanizmowi blokady.

Dren do odsączania rozlanego oleju z komory
Duża, łatwa do czyszczenia komora pomiarowa 

z drenem dla rozlanego oleju oraz czujnikiem temperatury

Opcjonalny kalibrator napięcia VCM100D 

Możliwość przewijania wyników na 
ekranie wyświetlacza

Modele przenośne 
Modele przenośne są najlżejszymi przyrządami na rynku. Przyrządy są 
dostarczane z miękkimi futerałami transportowymi oraz oferowana jest 
opcjonalna walizka transportowa z kółkami. Futerał posiada kieszenie 
na zestawy elektrod, przewody, instrukcję, rolkę papieru etc.
Przyrządy są zasilane sieciowo, mogą też być zasilane z opcjonalnych 
akumulatorów kwasowo-ołowiowego lub NiMH. Przyrządy w opcji z 
akumulatorami wyposażane są we wbudowaną 12V DC ładowarkę oraz 
kabel pozwalający na zasilanie z instalacji samochodowej.

Wygodna regulacja szczeliny Mechanizm blokady szczeliny

Futerał miękki - OTS w futerale - walizka transporowa



 DANE TECHNICZNE

 INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Napięcie probiercze:
OTS60AF, OTS60PB: -30 do +30kVrms 
OTS80AF, OTS80PB: -40 do +40kVrms 
OTS100AF: -50 do +50kVrms 
Rozdzielczość i dokładność napięcia: 0,1kV; ±1% ±2cyfry 

Wstępnie zaprogramowane sekwencje pomiaru:
ASTM D 1816-04 
ASTM D 877A-02 
ASTM D 877B-02 
IEC 60156-95 (PN-EN 60156)

Naczynia: 400ml (standard); 150ml (opcjonalne), 
z tworzywa Nylon 12, z mechanizmem precyzyjnego ustawiania 
elektrod oraz z blokadą pozycji elektrod

Rozdzielczość pomiaru temperatury: 1°C 
Zasilanie sieciowe: 85 ÷ 265VAC; 50/60Hz
Zasilanie akumulatorowe: opcjonalne (tylko dla modeli -PB) 

Akumulator ołowiowo-kwasowy 2 x 12V 4Ah (tylko OTS80PB)
Akumulator NiMH 24V 2Ah

Interfejsy USB 2.0:
2 x USB typu-A (pamięci flash, drukarki, inne)
1 x USB typu-B (PC)

Wbudowana drukarka (opcjonalna)
Drukarka igłowa, szerokość papieru 57,5mm

Drukarka zewnętrzna:
Dowolna drukarka z interfejsem USB i sterownikiem PCL3

Ochrona: podwójne wyłączniki krańcowe przy pokrywie komory
Wyświetlacz: 320x240 QVGA kolorowy z podświetleniem
Warunki środowiskowe

Praca: 0°C do +50°C,  80%RH przy 40°C
Magazynowanie: -30°C do +65°C; 95%RH przy 40°C

Wysokość: do 2000m
Normy bezpieczeństwa: 

IEC61010 (PN 61010)
EMC 
IEC 61326-1 Klasa B, CISPR 22, CISPR 16-1 i CISPR 16-2

Wymiary: 
Wszystkie modele -AF: 580x420x290mm
OTS60PB: 520x340x250mm
OTS80PB: 520x380x250mm

Waga:
Wszystkie modele -AF: 30kg w opcji z wbudowaną drukarką
OTS60PB: 

16kg: z drukarką, bez akumulatora: 
16,8kg: z drukarką, z akumulatorem NiMH 

OTS80PB: 
20kg: z drukarką bez akumulatora 
20,8kg: z drukarką, z akumulatorem NiMH 
23,2kg: z drukarką, z akumulatorem ołowiowo-kwasowym

Naczynia pomiarowe: 1,2kg (400ml i 150ml)

Przykład konfiguracji zamówienia dla modelu przenośnego: 
OTS80PB-EU2-EP-4C = zamówienie na OTS80PB z kablem euro-
pejskim, akumulatorem NiMH, zestawem elektrod IEC, wbudowaną 
drukarką i napędem mieszadła w pokrywie oraz miękkim futerałem 
transportowym. 

Budowa oznaczenia: OTSxx PB-xx x -x x -x x
80kV 80
60kV 60
Kabel EU EU
Kabel UK UK
Kabel US US
Kabel Australia AU
Kabel bez wtyku BL
Akumulator ołowiowo-kwasowy 
tylko dla OTS80PB 1 

Akumulator NiMH 2
Bez akumulatora X
Zestaw elektrod ASTM nr kat. 1001-478 A
Zestaw elektrod IEC nr kat. 1001-477 E
Pełen zestaw elektrod nr kat. 1001-479 U
Wbudowana drukarka P
Bez wbudowanej drukarki X
Napęd mieszadła mechan. w pokrywie nr kat. 1001-102 4
Bez napędu mieszadła mechanicznego X
Miękki futerał transportowy C
Bez miękkiego futerału X

Akcesoria opcjonalne dla modeli -PB: nr kat.
Sztywna walizka transportowa z kółkami  1001-475
Naczynie 150ml (bez elektrod)   1001-474
Miernik kalibracyjny VCM100D   1001-105
Para elektrod w kształcie grzyba   6220-482
Para elektrod cylindrycznych    6220-483
Para elektrod sferycznych    6220-484

Zestaw elektrod IEC
zawiera elektrody sferyczne i w kształcie 
grzyba, mieszadło magnetyczne, 
zestaw szczelinomierzy (opcja E)
Zestaw elektrod ASTM
zawiera elektrody cylindryczne, 
standardowe i nie, elektrody w kształcie 
grzyba, mieszadło magnetyczne, zestaw 
szczelinomierzy (opcja A)
Pełen zestaw elektrod INT
zestawy elektrod ASTM i IEC, zawiera 
elektrody cylindryczne, standardowe i 
nie, elektrody sferyczne i w kształcie 
grzyba, mieszadło magnetyczne, zestaw 
szczelinomierzy (opcja U)

Przykład konfiguracji zamówienia dla modelu stacjonarnego: 
OTS100AF-EUE-P4 = zamówienie na OTS100AF z kablem euro-
pejskim, zestawem elektrod IEC, wbudowaną drukarką i napędem 
mieszadła w pokrywie. 

Budowa oznaczenia: OTSxxx AF-xx x -x x
100kV 100
80kV 80
60kV 60
Kabel EU EU
Kabel UK UK
Kabel US US
Kabel Australia AU
Kabel bez wtyku BL
Zestaw elektrod ASTM nr kat. 1001-478 A
Zestaw elektrod IEC nr kat. 1001-477 E
Pełen zestaw elektrod nr kat. 1001-479 U
Wbudowana drukarka P
Bez wbudowanej drukarki X
Napęd mieszadła mechanicznego w pokrywie nr kat. 1001-102 4
Bez napędu mieszadła mechanicznego X

Akcesoria opcjonalne dla modeli -AF:  nr kat.
Naczynie 150ml (bez elektrod)   1001-474
Miernik kalibracyjny VCM100D   1001-105
Para elektrod w kształcie grzyba   6220-482
Para elektrod cylindrycznych    6220-483
Para elektrod sferycznych    6220-484




