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ИЗПИТВАТЕЛНА УРЕДБА ЗА ПРОВЕРКА 

НА ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И КРАТКО ОПИСАНИЕ 
 

 

Изпитвателната уредба CTS-1 служи за прецизна проверка на основните параметри – 
коефициент на трансформация и ъгъл на дефазиране на всички видове токови 
трансформатори според изискванията на стандарт IEC 44-1/ 1996. Уредбата се 
предлага на модули, които могат да се фиксират на количка; това позволява 
измерванията да се провеждат както в лаборатория, така и на място. Модулите се 
предлагат във варианти до 1000А (CTS-1/1000) и до 3000А (CTS-1/3000). 

С уредбата CTS-1 може също така да се извърши размагнитване на токовия 

трансформатор, да се осигури натоварване при различни стойности на cos  и S (пълна 
мощност), да се измерят и индицират стойностите на Z-товара и др. 

Уредбата работи както в ръчен режим, така и с управление от компютър по RS 232. При 
наличие на компютър може да се използва напълно автоматичен режим на работа, с 
предварително зададени параметри. 

Изпитвателната уредба CTS-1 се състои от четири основни модула: 

 Програмируем генератор на ток до 1000А (3000А); 

 Прецизен измерител (клас 0.01) на параметрите на токовия трансформатор; 

 Еталонен компенсиран токов трансформатор с подобхвати; 

 Z-товар – за натоварване с мощност от 1 VA до 60 VA, при cos =1 и 0.8. 

Всеки един от модулите на системата е самостоятелен уред и може да се закупи 
поотделно. 
 

 

 



CTS-1 – ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
 

 
CTS-1/G 1000    CTS-1/G 3000 

Генератор на ток до 1000А (3000А) 
 
 

      Генерирания ток се задава от клавиатура или по RS 232 

      Обхват на задаване – от 0.1А до 1000А (3000А) 

      Режим на размагнитване на токовия трансформатор 

      Индикация на действителните стойности на входното напрежение, 
                       генерирания ток и изходната мощност 

                    Осигурена защита от празен ход и претоварване 

                    Изисквания за захранване – 220/ 230V, 50/ 60Hz, 2000VA max 
 

                                                             CTS-1/ S 

                                  Прецизен измерител на параметрите на 

                                                токовия трансформатор 
    Измерителни входове – за тока от еталонния токов трансформатор (ТТ), 
      за тока и напрежението на вторичнията страна на измервания ТТ 

    Възможност за управление от клавиатура или по RS 232 от компютър 

    Режим “Измерване на коефициент на трансформация” 
      - Задават се: параметрите на проверявания ТТ и обхватa на 
        еталонния ТТ 
    - Индицират се: ефективните стойности на първичния и вторичния ток, 
      коефициента на трансформация, ъгъла на дефазиране и грешката на 
      проверявания ТТ 

  Режим “Измерване на параметрите на товара” 

    - Индицират се: Пълната мощност, cos , Z-товара и др. на вторичната 
      страна на изпитвания ТТ 

  Грешки от измерване:  0.01% за амплитуда и  0.1’ за ъгъл на 
    дефазиране 

 

         CTS-1/ С 1000  CTS-1/ С 3000 

Еталонен компенсиран токов трансформатор 
 

  Изведени клеми за 12 подобхвата 

  Компенсация на загубите в магнитопровода 

  Гарантирана грешка по амплитуда:  0.01% 

  Гарантирана грешка от дефазиране:  0.2’ 
 

CTS-1/ Z  
Z-товар 

   Галетен превключвател за превключване на натоварването – 1, 2, 5,  
     10, 20, 40 и 60VA 

   Ключ за превключване на cos  - за 1 и 0.8 

   Ключ за превключване 1А/ 5А вторична страна 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Certificate  HU03/0186 


