
MTC2 to seria urzπdzeÒ pomiaro-
wych firmy Schleich, wyposa-
øonych w konkretne procedury

ñ testujπce pod wzglÍdem elektrycznym
wyroby takie jak: uzwojenia silnikÛw,
uzwojenia i klatki wirnikÛw, generatory,
silniki trakcyjne czy prπdnice prπdu sta≥e-
go. Do wyboru dostÍpnych jest oko≥o 20
roønych modeli MTC2.

W≥aúciwoúci

Testery MTC2 wystÍpujπ w formie sta-
cjonarnej jak i przenoúnej, moøna je przy-

stosowaÊ do zabudowy w szafie 19-calo-
wej, a na specjalne zamÛwienie mogπ tak-
øe byÊ wykonane w wersji bezpiecznej,
przenoúnej walizki. Przy pomocy testerÛw
moøna wykonaÊ nastÍpujπce pomiary:

Surge test

Test udarowym napiÍciem pochodzπcym
z bardzo szybkiego roz≥adowania konden-
satora. Moøliwe nastawy napiÍÊ wynoszπ
6 kV, 12 kV, 15 kV, 24 kV i 30 kV, a cza-
sy narastania do wymienionych wartoúci
sπ super szybkie i wynoszπ nawet 15 ns.
Przy testach wysokim napiÍciem moøliwe

jest wykonanie pomiaru wy≥adowaÒ nie-
zupe≥nych, ktÛre mogπ byÊ mierzalne i ob-
razowane w trwa≥ym zapisie graficznym
na ekranie przyrzπdu. Surge test umoøli-
wia bardzo szybkie wykonanie analizy
konkretnej cewki pod wzglÍdem jakoúci
izolacji, zwarÊ zwojowych, zwarÊ do kor-
pusu, zwarÊ miÍdzyzwojowych, rÛønicy
w iloúci zwojÛw, weryfikacji po≥πczeÒ po-
czπtkÛw cewki z koÒcami itd.

Pomiar niskich rezystancji

Pomiar niskich rezystancji uzwojeÒ me-
todπ mostka wykonywany z wykorzysta-
niem zaciskÛw Kelvina i prπdu do 4 A
z opcjπ kompensacji temperatury otoczenia. 
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Testery Schleich MTC2 
do pomiarów
parametrów uzwojeń
Wszystkie maszyny zasilane energiπ elektrycznπ muszπ spe≥niaÊ wymagania dotyczπce bez-
pieczeÒstwa elektrycznego. Odnoúne parametry sπ sprecyzowane w úwiatowych i europej-
skich normach. Testery serii MTC2 firmy Schleich pozwalajπ sprawdziÊ, czy dany wyrÛb 
(np. naprawiony silnik lub produkt finalny) odpowiada wymaganiom okreúlonym w regula-
cjach i czy moøna wprowadziÊ go ponownie do uøytku czy sprzedaøy. Dystrybutorem urzπ-
dzeÒ jest firma Astat.

Urzπdzenia MTC2 pozwalajπ testowaÊ wyroby takie jak: uzwojenia silnikÛw, uzwojenia i klatki wirni-
kÛw, generatory, silniki trakcyjne czy prπdnice prπdu sta≥ego

Badanie surge test napiÍciem 6 kV, z czasem na-
rastania impulsu 15 ns 



Test rezystancji izolacji

Test rezystancji izolacji napiÍciami dowolnie programowalny-
mi do zakresu np. 15 kV DC, z nastawπ czasu narostu do warto-
úci maksymalnej [RAMP Time], z moøliwoúciπ obserwacji prπdu
up≥ywu i zapisu graficznego: prπdu, napiÍcia i rezystancji w funk-
cji czasu. 

Test wysokim napiÍciem AC

Test wysokim napiÍciem przemiennym wytrzyma≥oúci izola-
cji: 6 kV AC przy prπdzie 100 mA i mocy 500 VA.

Wymagane wartoúci parametrÛw sπ okreúlone wczeúniej na
podstawie badaÒ i stanowiπ wartoúci referencyjne lub zosta≥y
skrupulatnie okreúlone w konkretnej normie, wed≥ug ktÛrej bÍ-
dzie odbywa≥ siÍ test.

ObrÛbka danych

Bardzo waønπ i istotnπ zaletπ MTC2 jest moøliwoúÊ gromadze-
nia i analizy wynikÛw. Urzπdzenie jest w pewnej mierze kompu-
terem, ktÛry posiada interfejsy takie jak Ethernet, USB, RS232
i pracuje na systemie operacyjnym Windows. Rezultaty zapisywa-
ne sπ w formacie plikÛw pdf, przygotowanych odpowiednio
wczeúniej. Moøliwoúci edycji szablonu protoko≥u okreúlone sπ do
tego stopnia, øe moøliwe jest np. wgranie firmowego logo klien-
ta lub fotografii tabliczki znamionowej badanego generatora.

Opracowano na podstawie 

materia≥Ûw firmy Astat
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Przyk≥ad zastosowania urzπdzenia testujπcego MTC2

Astat Sp. z o.o.

ul. Dπbrowskiego 441
60-451 PoznaÒ

tel. (61) 848 88 71
fax (61) 848 82 76
e-mail: info@astat.com.pl
www.astat.com.pl
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