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Pequeno, leve e potente
 ↗  Equipamento compacto para o teste de tensão contínua 

com polaridade negativa

 ↗  Medição sensível de corrente para o registro das menores  
correntes de isolação

 ↗  De fácil transporte graças à caixa tipo mala

Os equipamentos de teste de alta tensão DC portáteis PGK 50 E e PGK 80 E desti-
nam-se ao teste de tensão contínua até 50 kV ou 80 kV de cabos com isolamento de 
papel impregnado e equipamentos elétricos na rede de média tensão.

Uma medição sensível de corrente permite o registro das menores correntes de 
isolação, que servem para a determinação de resistências de isolação até a faixa de 
TOhm.  
Para o registro da corrente medida em função do tempo pode ser conectado um 
registrador de curvas características externo ao PGK 50 E / PGK 80 E.

A unidade de descarga integrada se torna ativa automaticamente e independente 
da posição do equipamento, mesmo em caso de falha de corrente. Ouve-se um ruído 
nítido de comutação. O resistor de descarga é configurado para uma energia de 
descarga máx. de 8.000 J.

Graças às suas pequenas dimensões, bem como à mala prática com punho e alça de 
transporte, o PGK 50 E e o PGK 80 E são ideais para o uso no local.

Funções

 ▪  Teste in loco de cabos com isolamento de 
papel impregnado conforme:

 –  IEEE 400-2012

 –  IEC 60060-3

 ▪  Teste de tensão em equipamentos 
elétricos conforme:

 –  IEEE 62.2

 –  IEEE 95

 ▪  Teste de revestimento de cabos conforme:

 –  IEC 60502 / IEC 60229

 –  VDE DIN 0276-620/621  
(CENELEC HD 620/621)

Características

 ▪  Tensões de teste negativas:

 –  PGK 50 E: DC 0 – 50 kV

 –  PGK 80 E: DC 0 – 80 kV

 ▪  Temporizador integrado (1 – 30 min)  
com desligamento automático da alta 
tensão e acionamento da unidade de 
descarga

 ▪  Tensão de saída com ajuste contínuo

 ▪  Unidade de controle de segurança 
 conforme a EN 50191

 ▪  Medidor de corrente com 6 faixas de 
medição de 1 µA até 100 mA

 ▪  Todos os elementos e cabos de conexão 
em uma caixa tipo mala robusta

 ▪  Versão resistente a curto-circuito

 ▪  Conexão para unidade externa de 
 desligamento de emergência, contato de 
porta externo e lâmpadas de sinalização

 ▪  Conexão para registrador de curvas 
características externo para registrar a 
corrente de teste

Figura de exemplo
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Dados técnicos

Teste PGK 50 E PGK 80 E

Tensão contínua (negativa) 0 – 50 kV 0 – 80 kV

Corrente de saída (negativa) 2 mA @ 50 kV 0,8 mA @ 80 kV
1,5 mA @ 70 kV

Corrente de curto-circuito 
(negativa)

25 mA 20 mA

Faixa de medição de tensão

Faixa I 0 – 50 kV 0 – 80 kV

Faixa II 0 – 10 kV 0 – 16 kV

Faixa de medição de corrente 20 nA até 1 µA / 10 µA / 100 µA / 
1 mA / 10 mA / 100 mA

Precisão do  
medidor de tensão (kV)

±2,5%

Temporizador 0 – 30 min

Energia máx. de descarga 8.000 J em 1 descarga/15 min 
(temperatura ambiente 20°C)

Geral

Alimentação de tensão 110/120 V, 220/230 V, 240 V, 50/60 Hz

Consumo de potência  ▪ PGK 50 E: 1 600 VA
 ▪ PGK 80 E: 1 400 VA

Grau de proteção IP53 (em estado fechado)

Temperatura ambiente 
(operação)

0 até +45°C

Temperatura de armazena-
mento

-20 até +60°C

Umidade relativa do ar sem condensação

Dimensões (L x A x P) aprox. 495 x 460 x 285 mm

Peso aprox. 25 kg

Segurança e CEM Conformidade CE de acordo com a 
Diretriz de baixa tensão (2014/35/UE) 
e Diretriz CEM (2014/30/UE), Ensaios 
ambientais EN 60068-2-ff
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Diagrama de carga PGK 50 E
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Escopo de fornecimento

 ▪  Equipamento de teste de alta tensão AC/DC BAUR PGK 50 E ou PGK 80 E

 ▪  Cabo de conexão AT 5 m, conectado de forma fixa

 ▪  Cabo terra 3 m, com borne de aterramento

 ▪  Cabo terra operacional 4 m, para medição de corrente

 ▪  Cabo de alimentação 2,5 m

 ▪  Manual de operação

Opção para PGK 50 E

 ▪ Haste de descarga e aterramento GDR 60-375

Opção para PGK 80 E

 ▪ Haste de descarga e aterramento GDR 80-500

Contato:

Representantes da BAUR:
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