
Usługi kontrolno
pomiarowe





Detekcja wyładowań niezupełnych z pomocą 

kamery w sieciach o napięciu pow. 6kV

Wyładowaniom niezupełnym towarzyszą liczne zjawiska fizyczne
w tym również emisja promieniowania UV w paśmie C.
Kamera „patrzy na świat” w paśmie widzialnym dla ludzkiego oka
oraz w paśmie UV C. Następnie nakłada na siebie oba obrazy
wskazując wyładowania w konkretnym miejscu. Jednocześnie
zliczane są plamki ulotowe w ciągu 3s a następnie ekstrapolowane
są do ilości zliczeń na minutę. Plamka jest to wyładowanie na tle
obrazu widzialnego.
Jest to metoda całkowicie bezinwazyjna (nic nie musimy wyłączać,
a wręcz przeciwnie, obiekty badane muszą pracować) a przy tym
bardzo bezpieczna. Bardzo dużą zaletą kamery jest to, że wskazuje
nam konkretne miejsce uszkodzenia.



Testowanie wyłączników
Dysponujemy jednofazowym wymuszalnikiem prądowym, którym
jesteśmy w stanie wygenerować prąd o natężeniu do 7500A (prąd
ciągły), a nawet 75000A przez 1s.
Zestaw wyposażony jest w dedykowane oprogramowanie służące do
testowania wyłączników. Umożliwia to zadanie prądu na jedną fazę
wyłącznika i zmierzenie czas po jakim wyłącznik wyzwoli. Test taki
powtarzany jest dla każdego bieguna wyłącznika z osobna, w kilku
miejscach na charakterystyce.
Urządzeniem tym jesteśmy również w stanie wykonać próbę
granicznych przyrostów temperatury nowoprojektowanych urządzeń
elektroenergetycznych.



Generator napięć piorunowych 1,2/50µs
Jesteśmy również w posiadaniu generatora napięć piorunowych
o znormalizowanym udarze 1,2/50µs. Badanie takim udarem jest
jednym z punktów badań typu nowoprojektowanych urządzeń
przeprowadzanych w jednostkach badawczych.
Urządzenie to pozwala nam wygenerować napięcia od 8kV do:

Polaryzacja
Z iskiernikiem 

ucinającym
Bez iskiernika 
ucinającego

+ 300,9 kV 390,8 kV

- 300,6 kV 390,2 kV



Generator napięcia probierczego                      

o częstotliwości sieciowej

Przyrząd służy do wykonywania prób napięciem wytrzymywanym
o częstotliwości sieciowej:
• producenci urządzeń podczas prób kontroli jakości
• przed uruchomieniem nowego urządzenia jako próba przed podaniem

napięcia
• badania okresowe urządzeń pracujących
• badania przed podaniem napięcia po przeprowadzonych naprawach

lub modernizacjach

Na wyjściu jesteśmy w stanie wygenerować
następujące wartości:
• 0 – 35kV, 171mA
• 0 – 130kV, 50mA



Tester przekładników prądowych

Urządzenie jest przeznaczone do testowania przekładników
prądowych. Testy wykonywane są w sekwencji automatycznej,
tester wykonuje następujące pomiary:
• przesunięcie fazowe
• polaryzacja
• wzbudzenie
• nasycenie
• rezystancja uzwojenia
• rezystancja izolacji
Urządzenie wykonuje testy w oparciu o wytyczne norm ANSI /
IEEE C57.13.1 i IEC 60044-1



DRTS66 to bardzo potężny i dokładny przyrząd pomiarowy
do badania zabezpieczeń przekaźnikowych, mierników
energii (klasa 0.1) i przetworników. Urządzenie pracuje
zarówno w trybie lokalnym jak i za pomocą komputera PC,
cechuje się wysoką precyzją wyjść (dokładność powyżej
0.05%) generowanych cyfrowo.

Tester zabezpieczeń przekaźnikowych

• Badanie wszystkich rodzajów przekaźników: elektromechanicznych, półprzewodnikowych,
cyfrowych

• Jednocześnie dostępne 6 prądów i 6 napięć, symulator zasilania bateryjnego
• Wyjścia prądowe: 6 x 32A, 3 x 64A lub 1 x 128A
• Duża moc: 6 x 430VA, 3 x 860VA lub 1 x 1000VA



Wysokonapięciowe urządzenie do 

przeprowadzania testów kabli XPLE

Generator AV-45-01 przeznaczony jest do przeprowadzania prób
napięciowych kabli z polietylenu usieciowanego (XPLE):
• Napięcie wyjściowe - 5÷45kV
• Przebieg wyjściowego sygnału – kosinusoidalno-prostokątny
• Częstotliwość – 0,1Hz, 0,05Hz, 0,01Hz
• Maksymalna pojemność badanego obiektu - 3µF
• Minimalna pojemność obiektu badanego – 0,01µF
• Czas pracy ciągłej – 1h
• Błąd względny pomiaru wysokiego napięcia – 3%
• Błąd względny częstotliwości napięcia probierczego – 3%



Zapraszamy do współpracy





www.haberenergia.pl

www.facebook.com/haberenergia

Hulanicki Bednarek Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 2b,
22-100 Chełm 
tel. (+48) 82 564 07 11
fax (+48) 82 545 24 83
biuro@haberenergia.pl

Biura handlowe:
Region Centrum

Biuro techniczno-handlowe 
kom. (+48) 503 084 820
warszawa@haberenergia.pl
Region Południe

Biuro techniczno-handlowe 
kom. (+48) 660 778 142
krakow@haberenergia.pl

Region Wschód
kom. (+48) 660 687 618

biuro@haberenergia.pl

Serwis
tel. (+48) 82 564 07 11 w. 17
kom. (+48) 532 360 963

serwis@haberenergia.pl
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