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КонтактиСА640 

Прочитайте уважно це керівництво 
перед використанням приладу 

Користувач відповідальний за безпеку 
в період експлуатації 

Ми зробили все можливе для того, щоб інформація, представлена 
в цьому керівництві, була корисною, точною і абсолютно надійною. 
Проте, ВИРОБНИК не несе відповідальності за будь-які можливі 
неточності. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ І ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 

Поштова адреса: Україна, 04128, м. Київ, а/с 33,  ТОВ “ОЛТЕСТ” 
Юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37/1,  
 буд. 11, ТОВ "ОЛТЕСТ"  
E-mail: info@oltest.ua   
Web-адреса: //www.oltest.com.ua 
Тел.: 380-44-537-08-01, 380-44-227-66-65, 380-44-331-46-21 
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Увага! СА640 

 Увага! 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИМІРЮВАНЬ, ЯК В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ, 
ТАК І В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ: 
 ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИМІРЮВАЧА СА640 ДО МЕРЕЖІ ЗМІН-

НОГО СТРУМУ 220/230 В 50 Гц ПОВИННА ВИКОРИСТОВУВА-
ТИСЬ РОЗЕТКА, ЯКА МАЄ ЗАТИСК ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМ-
ЛЕННЯ, ПЕРЕД ВКЛЮЧЕННЯМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ЦЕЙ 
ТИСК ПІДКЛЮЧЕНИЙ ДО КОНТУРА ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМ-
ЛЕННЯ; 

 ПІД ЧАС ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ ОБ'ЄКТ ВИМІРЮВАННЯ ПО-
ВИНЕН БУТИ ГАЛЬВАНІЧНО РОЗВ'ЯЗАНИЙ ВІД КОНТУРУ ЗА-
ХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ; 

 У СКЛАДІ ПЕРЕСУВНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ВИМІРЮВАЧ СА640 ДЛЯ 
ДОДАТКОВОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ПОВИНЕН ТРАНСПОРТУВАТИСЬ 
В СУМЦІ УКЛАДАЛЬНІЙ ВИРОБНИКА; 

 ПРИ ВКЛЮЧЕНОМУ ВИМІРЮВАЧІ КЛАПАНИ (2 ШТ.), ЩО РОЗ-
ТАШОВАНІ НА ЗАДНІЙ СТІНЦІ СУМКИ УКЛАДАЛЬНОЇ, ПОВИННІ 
БУТИ ВІДКРИТІ! 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ  
схем з’єднання обмоток трифазних трансформаторів 

Δ – трикутник 
Y – зірка 
Ζ – зигзаг 
Yн – зірка з нейтраллю  
Ζн – зигзаг з нейтраллю 
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          Призначення і характеристики СА640 

Керівництво з експлуатації Вимірювача опору обмоток трансфор-
маторів СА640 (далі – Вимірювачі, Вимірювач) складається з двох час-
тин. 

Перша частина керівництва з експлуатації (КЕ) містить відомості і 
рекомендації щодо правильної і безпечної експлуатації Вимірювача. 

Друга частина КЕ містить відомості про методи і засоби повірки 
Вимірювача. 

1 ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1 Призначення 
Вимірювачі призначені для контролю і вимірювання опору постій-

ному струму обмоток трифазних і однофазних трансформаторів і інших 
об'єктів з високою індуктивністю, сили постійного струму в ланцюзі об'-
єкта вимірювань, а також для розмагнічування магнітної системи тран-
сформаторів при проведенні їх випробувань. 

1.2 Область і умови застосування 
1.2.1 Область застосування Вимірювачів – підприємства та орга-

нізації, що здійснюють контроль стану елементів трансформаторів при 
їх розробці, виробництві і експлуатації. 

1.2.2 Вимірювачі можуть експлуатуватися в виробничих цехах, 
стаціонарних і пересувних лабораторіях. Для управління Вимірювачем 
в комплект поставки може бути включений Блок управління або персо-
нальний комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням. Персо-
нальний комп'ютер повинен завжди експлуатуватися в нормальних умо-
вах застосування. 

1.2.3 Нормальними умовами застосування Вимірювача є: 
 температура навколишнього повітря – від 0 ºС до  40 ºС; 
 відносна вологість повітря – до 80 % при температурі 25 ºС 
 форма кривої напруги, що поступає на вимірювальну схему 

(далі – робоча напруга) – синусоїдна; 
 частота робочої напруги – від 49 Гц до 51 Гц; 
 коефіцієнт гармонік робочої напруги – не більше 5 %. 

1.2.4 Робочими умовами застосування Вимірювача є: 
 температура навколишнього повітря – від мінус 20 ºС до  50 ºС; 
 відносна вологість повітря – до 80 % при температурі 25 ºС 
 форма кривої напруги, що поступає на вимірювальну схему 

(далі – робоча напруга) – синусоїдна; 
 частота робочої напруги – від 49 Гц до 51 Гц; 
 коефіцієнт гармонік робочої напруги – не більше 5 %. 
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1.2.5 При транспортуванні Вимірювачів значення величин кліма-
тичних впливів повинні знаходитись в межах наступних діапазонів: 

 температура навколишнього повітря – від мінус 20 до 50 C; 
 відносна вологість повітря – не більше 80 % при 35 C. 

1.2.1 При транспортуванні Вимірювачів значення величин меха-
нічних впливів повинні знаходитись в межах наступних діапазонів: 

 кількість ударів за хвилину – не більше 80-120; 
 максимальне прискорення – 30 м/с2; 
 тривалість впливу –1 година. 

1.2.6 При зберіганні Вимірювачів значення величин кліматичних 
впливів повинні знаходитись в межах наступних діапазонів: 

 температура навколишнього повітря – від 0 до 50 C; 
 відносна вологість повітря – не більше 80 % при 25 C. 

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Вимірювані величини, діапазони вимірювань і трива-

лість вимірювань 
2.1.1 Управління Вимірювачем і відображення результатів здійс-

нюється за допомогою Блоку управління (далі - БУ) або за допомогою 
персонального комп'ютера (далі – ПК). 

2.1.2 Вимірювач виконує вимірювання активного опору обмотки 
трансформатора в діапазоні від 0 до 20000 Ом 

2.1.3 Вимірювач виконує вимірювання сили струму в вимірюва-
льній схемі при вимірюванні опору в діапазоні від 2 мА 
до 25 А. 

2.1.4 Живлення вимірювальної схеми здійснюється за допомо-
гою джерела постійного струму, вбудованого в Блок вимірювальний 
Вимірювача (далі - джерело струму). 

2.1.5 Джерело струму забезпечує встановлення сили струму в 
вимірювальній схемі в діапазоні від 0 до 25 А.  

2.1.6 Вимірювач відображає значення напруги, що прикладена 
до об'єкту вимірювання, в діапазоні від 0,001 до 60 В. 

2.1.7 Максимальна напруга на виході джерела струму – не 
менше 60 В. 

2.1.8 Потужність джерела струму – не менше 1000 Вт 
2.1.9 Вимірювач може підключатися до чотирьох виводів обмо-

тки трансформатора або інших ділянок схеми, опір яких вимірюється. 
2.1.10 Після завершення вимірювання Вимірювач забезпечує ро-

зряд енергії, накопиченої в індуктивності об'єкта вимірювання.
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2.1.11 Вимірювачі забезпечують розмагнічування осердя транс-
форматора у відповідності з ГОСТ 3484.1 

2.1.12 Границі допустимої основної абсолютної похибки 
 при вимірюванні опору дорівнюють 













I
R

5100,002  Ом, де R –  

результат вимірювання опору, в омах, I – виміряне значення сили струму 
в вимірювальній схемі, в амперах. 

2.1.13 Границі допустимої основної відносної похибки вимірювання 
сили струму ±5%.  

2.1.14 Границі допустимих додаткових похибок при вимірюванні 
опору і сили струму, що викликані зміною температури навколишнього 
повітря від меж нормального діапазону температур на кожні 10 °C до 
меж робочого діапазону температур, дорівнюють половині границь ос-
новних похибок.  

2.2 Конструктивні характеристики і живлення 
2.1.1 Маса пристроїв, що входять до комплекту Вимірювача, ста-

новить:  
 Блока вимірювального – не більше 9,9 кг; 
 Блока управління – не більше 0,7 кг; 
 Блока сполучення універсального – не більше 0,4 кг; 
 комплекту кабелів – не більше 10,3 кг. 

2.1.2 Габаритні розміри пристроїв, що входять до комплекту Ви-
мірювача, в мм, становлять не більше: 

 Блока вимірювального – 12 0х315х415; 
 Блока управління – 170х141х32; 
 Блока сполучення універсального – 120х85х35. 

2.1.3 Корпуси складових частин Вимірювача за ступенем захисту 
від проникнення твердих предметів і води відповідають IP20 згідно з 
ДСТУ EN 60529. 

2.1.4 Електроживлення Вимірювача здійснюється від мережі 
змінного струму від 198 В до 242 В з частотою від 49 Гц до 51 Гц. 

2.1.5 Потужність, споживана Вимірювачем від мережі електрожи-
влення, становить не більше 1530 ВꞏА. 
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3 КОМПЛЕКТНІСТЬ 
Комплект поставки Вимірювача СА640 відповідає таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1 

Найменування Позначення Кіл. Примітка

Базова комплектація:
Блок вимірювальний АМАК.411212.003 1 
Блок управління  
універсальний АМАК.421451.014-01 1 

Блок сполучення  
універсальний АМАК.411619.012-02 1 

Кабель волоконно-оптичний 
ВОК2 АМАК.468615.002 1 

Кабель вимірювальний КИ АМАК.685611.174 1 
Кабель mini-USB Покупний виріб 1 
Кабель інтерфейсний (БУ-БСУ) АМАК.685614.011 1 
Зажим широкоформатний АМАК.685614.090 4 
Двоконтактний вивід АМАК.411212.007 2 
Міра нульового опору АМАК.411212.006-01 1 
Кабель живлення КП БИ АМАК.685611.090 1 
Кабель живлення 220 В 50 Гц Покупний виріб 1 
Програмне забезпечення  
Вимірювача  
(диск інсталяційний)

АМАК.411212.002 К 1 

Керівництво з експлуатації, 
Частина 1,  
Технічна експлуатація

АМАК.411212.002 РЭ 1 

Керівництво з експлуатації. 
Частина 2. 
Методика повірки СА640 

АМАК.411212.002 РЭ1 1 

Паспорт АМАК.411212.002 ПС 1 
Сумка укладальна СА640 АМАК.323382.032 1 
Сумка укладальна кабельна АМАК.323382.010 1 
Сумка укладальна для Блока 
управління Покупний виріб 1 
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          Заходи безпеки СА640 

Найменування Позначення Кіл. Примітка
Додаткова комплектація: 

Персональний комп’ютер зі 
встановленим програмним 
забезпеченням

Покупний виріб 

Блок підключення СА640.200.000.000 
Барабан КИ Покупний виріб 

4 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ  
4.1 Загальні вимоги безпеки за способом захисту людини від ура-

ження електричним струмом відповідають вимогам ДСТУ IEC 61010-1. 
Для забезпечення цього способу захисту необхідно, щоб розетки, 
призначені для підключення Вимірювача до мережі змінного струму 
230 В 50 Гц, мали затискачі, підключені до контуру захисного зазем-
лення. 

4.2 На всіх стадіях випробувань і експлуатації Вимірювача має 
бути забезпечено дотримання правил техніки безпеки і виконання ін-
струкцій з безпечного проведення кожного виду робіт т. 

4.3 Вимірювальна схема повинна бути знеструмлена перед підк-
люченням Вимірювача. Невиконання зазначеної вимоги може приз-
вести до ураження електричним струмом і виходу апаратури з ладу. 

4.4 На всіх стадіях випробувань і експлуатації Вимірювача повинні 
виконуватися вимоги Правил безпечної експлуатації електроустано-
вок споживачів і експлуатаційної документації на засоби вимірюваль-
ної техніки, які використовуються спільно з Вимірювачем. 
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          Будова і робота  СА640 

5 БУДОВА І РОБОТА ВИМІРЮВАЧА 
5.1 Опис структурної схеми 
Структурна схема Вимірювача представлена на рисунку 5.1.  
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Рисунок 5.1 
5.1.1 До складу Вимірювача входять: 
 Блок вимірювальний; 
 Блок управління або IBM-сумісний персональний комп’ютер 

(далі – ПК); 
 Блок сполучення універсальний 
 Блок підключення. 
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Управління процесом вимірювання виконується за допомогою 
Блока управління або ПК. На рисунку 5.1 показані два варіанти підк-
лючення Блоку управління або ПК до Блоку вимірювального (далі - 
БИ) – через роз'єм "БС" або роз'єм "БУ". Якщо передбачається роз-
міщення Блоку вимірювального в високовольтної зоні, то підклю-
чення рекомендується виконати через роз'єм "БС" за допомогою во-
локонно-оптичного кабелю ВОК і Блоку сполучення універсального 
(далі - БСУ) 

Вимірювання опору виконується методом вольтметра-амперме-
тра при чотиризатисковій схемі підключення об'єкта вимірювань. 

Блок вимірювальний включає канал вимірювання струму, канал 
вимірювання напруги, джерело постійного струму (далі – джерело 
струму), модуль поглинання енергії і модуль захисту. 

Канал вимірювання струму складається з вимірювальних струмо-
вих шунтів R1, R2, вибір яких виконується за допомогою комутато-
рів К18, К19; тракту підсилення У1 і аналого-цифрового перетворю-
вача АЦП1.  

Канал вимірювання напруги включає: вхідні дільники R3…R6, ви-
бір яких виконується за допомогою комутатора  К21; тракт підсилення 
У2,  аналого-цифровий перетворювач АЦП2.  

Комутатори К1…К8 забезпечують підключення джерела струму і  
каналу вимірювання струму до вимірюваної обмотки, а комута-
тори К9…К16 – підключення до вимірюваної обмотки каналу вимірю-
вання напруги. 

Одночасно до Вимірювача можуть бути підключені 2, 3 або 4 ви-
води однієї з обмоток трансформатора. 

Після подачі тестового струму в вимірювальну схему на виходах 
АЦП формуються коди, пропорційні виміряним значенням струму і 
напруги, які заносяться в пам'ять мікроконтролера для обчислення 
значення опору об'єкта вимірювання. 

Результати вимірювання опору, а також напруги і струму, при 
яких виконувалось вимірювання опору, відображаються на екрані БУ 
або ПК. 

Для обмеження величини зворотного викиду напруги на індукти-
вності обмотки і розряду енергії, накопиченої в процесі вимірювання 
опору, в Вимірювачі передбачений модуль поглинання енергії. 

Модуль захисту забезпечує захист Вимірювача від перевищення 
максимально допустимого значення тестового струму при аварійних 
ситуаціях. 

Блок управління (далі – БУ) має сенсорний екраном. Сенсорний 
екран – це координатний пристрій, що дозволяє торканням пальцем 
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або стилусом до конкретної області екрану виконувати вибір необхі-
дного елементу даних, меню або здійснювати введення даних. 

Блок сполучення універсальний (далі – БСУ) призначений для уз-
годження оптичного і електричного інтерфейсів. Як видно з рису-
нку 5.1, БСУ забезпечує зв’язок Блока вимірювального з ПК або Бло-
ком управління за допомогою волоконно-оптичного кабеля.  

Блок підключення призначений для забезпечення зручності підк-
лючення вимірювального кабеля СА640, коли  роз’єми Блока вимірю-
вального недоступні. В цьому випадку вимірювальний кабель може 
підключатися до дублюючих роз'ємів Блоку підключення (рис. 5.5), 
розташованого в зручному для підключення місці.  

При підключенні БУ до ПК може здійснюватись зчитування архіву 
БУ в ПК. 

5.2 Конструкція Вимірювача 
На рисунку 5.2 показаний вигляд передньої панелі Блока вимірюва-

льного. 

1 – вимикач живлення мережі ~50 Гц 230 В; 
2 – роз’єм для безпосереднього підключення Блока уп-
равління (використовується під час налаштування в сер-
вісних центрах); 
3 – роз’єм для підключення БСУ за допомогою кабеля 
волоконно-оптичного ВОК2; 
4 – роз’єми для підключення обмоток трансформатора за до-
помогою кабеля вимірювального КИ; 
5 – роз’єм для підключення мережі живлення ~50 Гц 230 В за 
допомогою кабеля живлення КП (БИ) 

Рисунок 5.2 

На рисунку 5.3 показаний Блок управління з сенсорним екраном. 
Управління режимами Вимірювача за допомогою Блока управління 
здійснюється натисканням на екран пальцем або стилусом. 

1 

2 

3 

5 

4 
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На рисунку 5.4 показаний Блок сполучення універсальний, що за-
безпечує підключення Блока управління до Блоку вимірювального 
або ПК (рисунок 5.9). 

1 – роз’єм для підключення БИ за допомогою кабеля інтерфейсного К(БУ-БСУ); 
2 – роз’єм для підключення ПК за допомогою кабеля mini USB; 
3 – сенсорний екран

Рисунок 5.3 

1 – роз’єм для підключення до мережі живлення ~50 Гц 230 В кабелю живлення 50 Гц 
230 В; 
2 – роз’єм для підключення БВ за допомогою кабелю волоконно-оптичного ВОК2; 
3 – роз’єм для підключення БУ за допомогою кабелю інтерфейсного; 
4 – роз’єм для підключення ПК за допомогою кабелю mini-USB; 
5 – вимикач "СЕТЬ" 

Рисунок 5.4 

На рисунку 5.5 показаний зовнішній вигляд Блока підключення. 

Рисунок 5.5
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6 РОБОТА ВИМІРЮВАЧА ПРИ УПРАВЛІННІ ВІД БЛОКА УП-
РАВЛІННЯ 

6.1 Підготовка до роботи 
6.1.1 Введення дати і часу 
1) Зібрати схему у відповідності з рисунком 6.1 або 6.2, якщо перед-

бачається використання оптичного інтерфейсу. 
2) Встановити вимикачі "СЕТЬ", розташовані на передній па-

нелі Блока вимірювального і на БСУ, в положення "I". На екрані 
БУ з’явиться зображення (рисунок 6.3).    

Рисунок 6.1  ` Рисунок 6.2 

3) Перейти у вікно "Главное меню", для чого натиснути в будь-
якому місці екрану БУ (рисунок 6.3). На екрані з’явиться вікно "Глав-
ное меню" (рисунок 6.4). 

4) Перейти в режим налаштування, для чого в вікні "Главное

меню" натиснути на кнопку , на екрані відкриється вікно "На-
стройка" (рисунок 6.5). 

5) Перейти до вікна "Дата и время", для чого в вікні "Настройка"
натиснути на рядок "Дата и время", на екрані з’явиться вікно "Дата и 
время " (рисунок 6.6).  

~50 Гц 220 В  

"КП(БИ)" 

К(БУ-БИ) 

БУ 

~50 Гц 220 В 

ВОК " 

КП(БИ)" ~50 Гц 220 В  

К(БУ-БСУ) 
БСУ 

БУ 
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Рисунок 6.3 Рисунок 6.4 

6) Ввести дату, для чого натиснути в полі "Дата" (рисунок 6.6), а по-
тім, натискаючи відповідні кнопки з цифрами, ввести дату. 

Рисунок 6.5 Рисунок 6.6 
7) Ввести час, для чого натиснути в полі "Время" (рисунок 6.6), а

потім, натискаючи відповідні кнопки з цифрами, ввести час. 
8) Повернутись в вікно "Главное меню", натиснувши на кно-

пку  у вікні (рисунок 6.6), а потім в вікні (рисунок 6.5).  

6.1.2 Калібрування сенсорного екрану 
Калібрування – це налаштування сенсорного екрану для точного 

співставлення координат екрану і точки торкання пальцем або стилу-
сом. Калібрування екрану слід виконувати в разі, якщо натискання на 
одну область або кнопку помилково викликає реакцію іншої або не 
викликає ніякої реакції. 

1) Виконати п.п.1-4 розділу 6.1.1 (сторінка 13).
2) Перейти у вікно "Калибровка экрана", для чого в вікні "На-

стройка" натиснути на рядок "Калибровка экрана", на екрані 
з’явиться вікно "Калибровка экрана " (рисунок 6.7) 
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3) Виконати почергово вказівки, що з’являться на екрані. Остан-
нім з’явиться вікно зі сповіщенням "Калибровка экрана выполнена ус-
пешно!" (рисунок 6.8).  

4) Повернутись в вікно "Главное меню", натиснувши на кно-

пку .

Рисунок 6.7 Рисунок 6.8 

6.1.3 Регулювання гучності голосових сповіщень 
1) Виконати п.п.1-4 розділу 6.1.1 (сторінка 13).
2) Перейти у вікно "Звук", для чого в вікні "Настройка" натиснути

на рядок "Звук", на екрані з’явиться вікно "Звук" (рисунок 6.9). 

Рисунок 6.9 

3) Встановити потрібний рівень гучності, для чого натиснути на
один з прямокутників, що мнемонічно відображають рівень гучності. 
Якщо голосові сповіщення не будуть використовуватись, натиснути  в 
полі "Использовать речь" – символ "Х".зникне.  

4) Повернутись в вікно "Главное меню", натиснувши на кно-

пку .
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6.1.4 Очищення архіву 
Пам'ять БУ може зберігати до 1000 записів результатів вимірю-

вань в хронологічному порядку. Коли кількість записів в архіві пере-
вищує 1000, кожний наступний запис буде записуватися на місце са-
мого "старого". Таким чином, кількість збережених записів завжди не 
перевищує 1000. 

Архівні записи можуть бути переписані в пам’ять персонального 
комп’ютера (розділ 6.3.2, сторінка 38). 

Архів може бути повністю очищений. 
1) Виконати п.п.1-4 розділу 6.1.1 (сторінка 13).
2) Перейти у вікно "Очистка архива", для чого в вікні "Настройка"

натиснути на рядку " Очистить архив ", на екрані з’явиться вікно "Очи-
стка архива " (рисунок 6.10)  

3) Для очищення архіву натиснути на кнопку , на екрані 
з’явиться вікно  "Настройка" (рисунок 6.5). 

Рисунок 6.10 

4) Повернутись у вікно "Главное меню", натиснувши кнопку
.. 

6.1.5 Введення даних щодо об’єкта вимірювання 
Введення даних щодо об’єкта вимірювання може виконуватись 

при підготовці до роботи або безпосередньо перед початком вимірю-
вання. 

1) Виконати п.п.1-3 розділу 6.1.1 (сторінка 13).
2) Перейти в режим введення даних щодо трансформатора, який

повіряється, для чого в вікні "Главное меню" натиснути на кнопку . 
На екрані відкриється вікно "Объект измерения" (рисунок 6.11).  

3) Вибрати розділ для введення, для чого натиснути, наприклад, в
розділі "Место установки" в полі "Пусто". На екрані відкриється ві-
кно "Место установки" (рисунок 6.12). 
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4) Ввести дані в поле для введення (рисунок 6.12, поз.2), натис-
каючи відповідні кнопки з цифрами і літерами (рисунок 6.12, поз.1). 

За необхідності скористатись кнопками:  – видалення символу пе-

ред курсором, – пробіл, – включення/виключення
верхнього регістра. 

5) Підтвердити правильність введених  даних, для чого натиснути

кнопку . На екрані з’явиться вікно "Объект измерения" (рисунок 
6.11). 

2 

1 

Рисунок 6.11 Рисунок 6.12
6) Ввести дані в інші розділи вікна "Объект измерения", викона-

вши п.п.3-5 цього розділу. 

7) Повернутись у вікно "Главное меню", натиснувши кнопку .

6.1.6 Версія програми 
1) Виконати п.п.1-4 розділу 6.1.1 (сторінка 12).
2) Натиснути на рядок "Версия программы", на екрані з’явиться

вікно "Версия программы" з інформацією про версію програми, яка 
встановлена на Вимірювачі. 

6.1.7 Повірка 
Використовується при повірці Вимірювача. Порядок викорис-

тання викладено в документі 411212.002 КЕ "Вимірювач опору обмо-
ток трансформатора СА640. Керівництво з експлуатації. Частина 2. 
Методика повірки".
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6.2 Вимірювання опору обмоток трансформатора  
6.2.1 Вимірювання опору обмоток нижчої напруги трансформа-

тора 
1) Зібрати вимірювальну схему при управлінні Вимірювача від

БУ (рисунок 6.13). На рисунку 6.13, а показана схема підключення Ви-
мірювача до обмотки нижчої напруги (далі - обмотка НН) трифазного 
трансформатора з обмоткою НН Δ (для обмотки Y - аналогічно), на 
рисунку 6.13, б - трифазного трансформатора з обмоткою НН Yн (для 
обмотки Ζн - аналогічно), на рисунку 6.13, в - однофазного трансфо-
рматора. 

Всі пристрої, які підключаються, повинні бути відключені від мережі!  
2) Відкрити клапани (2 шт.), розташовані на задній стінці Сумки

укладальної СА640. 
Виводи обмотки, до якої підключається СА640, повинні бути 

відключені від контуру захисного заземлення 
3) Встановити вимикачі "СЕТЬ", розташовані на передніх пане-

лях Блока вимірювального і Блока управління, в положення "I". На ек-
рані БУ з’явиться зображення (рисунок 6.3). 

4) Перейти у вікно "Главное меню", для чого натиснути в будь-
якому місці екрану БУ (рисунок 6.3). На екрані з’явиться вікно "Глав-
ное меню" (рисунок 6.4)  

5) Якщо дані щодо трансформатора, який перевіряється, не
було введено попередньо, ввести їх, для чого виконати п.п. 2-7 роз-
ділу 6.1.5 (сторінка 16). 

6) Почати вимірювання опору, для чого в вікні "Главное меню"

натиснути на кнопку . На екрані відкриється вікно "Измерение R. 
Обмотка" (рисунок 6.14). 

7) Вибрати назву обмотки трансформатора, яку підключено до
Вимірювача, для чого натиснути в полі "НН" або "НН1, НН2" в підроз-
ділі "Название обмотки" в вікні "Измерение R. Обмотка" (рисунок 
6.14). 

8) Вибрати варіант з’єднання обмоток НН трансформатора, для чого
натиснути в полі "AB, BC, CA" або "AN, BN, CN" у випадку трифазного 
трансформатора або в полі "АХ" у випадку однофазного трансформа-
тора в підрозділі "Выводы обмотки" в вікне "Измерение R. Обмотка" (ри-
сунок 6.14). 

9) Перейти у вікно "Измерение R. Тестовый ток", для чого нати-

снути на кнопку  (рисунок 6.14). 
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Рисунок 6.13 
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10) Вибрати значення тестового струму в вікні "Измерение R. Те-
стовый ток" (рисунок 6.15), для чого натиснути у відповідному полі. 
Як правило, значення тестового струму не повинне перевищувати 0,2 
від значення номінального струму обмотки.  

Якщо в вікні  "Измерение R. Тестовый ток" (рисунок 6.15) було 

обрано варіант "Другое значение", то після натискання кнопки  на 
екрані з’явиться вікно "Измерение R. Ввод тестового тока" (рису-
нок 6.16). Ввести інше значення тестового струму, для чого натиснути 
в полі "I" в вікні "Измерение R. Ввод тестового тока" і ввести дані в 
полі для введення, натискаючи відповідні кнопки з цифрами (рису-
нок 6.16). За необхідності видалення символу перед курсором скори-

статись кнопкою  . Після закінчення вводу для переходу у вікно 

"Измерение R. Автоматизация" натиснути кнопку  (рисунок 6.16). 
Якщо вимірюється опір обмоток трифазного трансформатора, на ек-
рані з'явиться вікно (рисунок 6.17), якщо однофазного трансформа-
тора - вікно (рисунок 6.18).  

Рисунок 6.14 Рисунок 6.15 

11) Вибрати режим вимірювання в вікні "Измерение R. Режим
измерения" (рисунок 6.17). Швидкий ("Быстрый") режим можна вико-
ристовувати для обмоток з малою індуктивністю. 

12) Під час вимірювання опору обмоток трифазного трансформа-
тора необхідно вибрати варіант послідовності виконання вимірювань. 
Для вибору варіанта автоматичного послідовного вимірювання опору 
всіх фаз трансформатора натиснути в поле "Фазы" в вікні "Измерение 
R. Автоматизация" (рисунок 6.18). Варіант "Единичное" доцільно вико-
ристовувати для повторного вимірювання опору однієї і тієї ж обмотки. 

13) Вибрати критерії сталого показання Вимірювача: інтервал
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часу і межа зміни показань опору протягом обраного інтервалу часу, 
для чого натиснути в відповідних полях підрозділів "Интервал" і 
"Изменение сопротивления" (рисунки 6.18, 6.19). 

Рисунок 6.16 Рисунок 6.17
14) Перейти у вікно "Измерение R. Обмотка НН", для чого нати-

снути на кнопку  (рисунок 6.18 або рисунок 6.19) Якщо вимірю-
ється опір обмоток трифазного трансформатора, то на екрані 
з'явиться вікно (рисунок 6.20), якщо однофазного трансформатора - 
вікно (рисунок 6.21), якщо трансформатора з розщепленою обмоткою 
- вікно (рисунок 6.22) 

Рисунок 6.18 Рисунок 6.19
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Рисунок 6.20 Рисунок 6.21 

15) Ввести заводські значення опору обмотки Rз, для чого нати-

снути кнопку  (рисунок 6.20, 6.21 або 6.22), на екрані з’явиться 
вікно "Измерение R. Заводские значения». Ввести значення Rab, Rbc, 
Rca, скориставшись рекомендаціями з п.10. Перейти у вікно (рисунок 
6.24) 

Рисунок 6.22 Рисунок 6.23 

Рисунок 6.24 Рисунок 6.25 
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16) Для визначення значень опору обмотки Rт, приведеного до
значення температури, при якій проводилось вимірювання опору об-
мотки на заводі, у вікні "Измерение R. Температура" (рисунок 6.25) 
скориставшись рекомендаціями щодо введення даних (п.10), ввести 
наступні дані: Тз – значення температури, при якій проводилось вимі-
рювання опору на заводі; Т - поточне значення температури.  

Вибрати найменування металу, з якого виготовлена обмотка, 
для чого натиснути в полі "Медь" або в полі "Алюминий". Після  закін-
чання вводу для переходу і вікно "Измерение R. Автоматизация" на-

тиснути кнопку  (рисунок 6.25). На екрані з’явиться вікно "Измере-
ние R. Обмотка НН", наприклад (рисунок 6.26). 

17) Якщо вимірюється опір обмоток трансформатора з розщеп-
леною обмоткою, то необхідно ввести заводскі значення опору Rз і 
температури Тз, а також поточне значення температури Т для обмо-
тки НН2, для чого в вікні "Измерение R. Обмотка НН" (рисунок 6.22) 

натиснути на кнопку  і перейти у ікно (рисунок 6.23), а потім ви-
конати п.п.14-15. 

18) Виміряти опір обмоток НН трансформатора.
Якщо в вікні "Измерение R. Автоматизация" (рисунок 6.18) бупо 

обрано варіант "Фазы", натиснути кнопку  в цьому вікні. Вимірю-
вач виконає послідовно вимірювання опору обмоток трьох фаз. На 
екране з’явиться вікно, що демонструє встановлення тестового 
струму (рисунок 6.27), динаміку процесу вимірювання (рисунок 6.28), 
а потім – динаміку розряду енергії, накопиченої в трансформаторі 
(далі – розряд енергії) (рисунок 6.29). На завершення на екрані з'яв-
ляться результати вимірювання (рисунок 6.30). Для перегляду отри-
маних результатів по черзі натиснути на вкладки "А-В", "В-С", "С-А", 
"ΔR".  

Якщо в вікні "Измерение R. Автоматизация" (рисунок 6.18) було 
обрано варіант "Единичное", то для виконання вимірювання натис-
нути на вкладці з назвою обмотки, опір якої буде вимірюватись, на-

приклад "В-С", а потім на кнопку . Після відображення послідов-
ності  вікон (рисунки 6.27-6.29) на екрані з’являться результати вимі-
рювання обмотки (рисунки 6.30-6.31). 
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Рисунок 6.26 Рисунок 6.27 

Рисунок 6.28 Рисунок 6.29 

I – сила струму в обмотці;
U – напруга, що прикладена до обмотки; 
R – виміряне значення опору обмотки С-А; 
Rт – значення   опору обмотки, приведене 
до значення температури, при якій про-
водилось вимірювання опору обмотки на 
заводі; 
Rз – заводське значення опору обмотки 

Рисунок 6.30 

ΔR – максимальна відносна різниця ви-
міряних значень опору обмоток фаз при 
одному положенні перемикача; 
ΔRзab, ΔRзbc, ΔRзca – відносні значення рі-
зниці Rт і Rз   

Рисунок 6.31 
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Якщо в вікні "Измерение R. Обмотка" (рисунок 6.14) було обрано 
варіант "НН1, НН2", вимірювання буде виконуватись в два етапи. Нати-

снути на кнопку , після відображення послідовності вікон (рисунки 
6.27-6.29) на екрані з’явиться вказівка про необхідність підключення об-
мотки НН2 (рисунок 6.32). Підключити кабель вимірювальний КИ до об-
мотки НН2. Натиснути на кнопку . Після відображення послідо-
вності вікон (рисунки 6.27-6.23) на екрані з’являться результати вимірю-
вання обмотки НН2 (рисунок 6.33). Для перегляду результатів вимірю-
вання обмотки  НН1 натиснути . (рисунок 6.34). 

Рисунок 6.32 

Рисунок 6.33 Рисунок 6.34
В процесі встановлення заданого значення тестового струму опе-

ратор може здійснити запуск вимірювання вручну до моменту вико-
нання заданого критерію сталого показання, натиснувши кнопку 

. 
За необхідності процес вимірювання може бути зупинений натис-

канням кнопки  (рисунок 6.28).  
19) Якщо дані щодо об’єкта вимірювання не були занесені в
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пам’ять Вимірювача попередньо (розділ 6.1.5), то для ідентифікації в 
архіві отриманих результатів вимірювання доцільно зробити це на 

цьому етапі, повернувшись за допомогою кнопки  в вікно "Глав-
ное меню" і виконавши вказівки розділу 6.1.5.  

20) Для збереження результатів вимірювання в архіві натиснути

кнопку .. 
При вимірюванні обмоток НН трансформаторів з розщепленою 

обмоткою на екрані з’явиться вікно (рисунок 6.35). 

   Рисунок 6.35 

При натисканні кнопки "Сохранить" будуть збережені результати 
поточного вимірювання обмотки, наприклад НН1, а при натисканні 
кнопки "Сохранить все" будуть збережені результати вимірювання 
обох обмоток – НН1 і НН2. 

21) Для повернення у вікно "Главное меню" натиснути кно-

пку , для повернення в попереднє вікно натиснути кнопку . 
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6.2.2 Вимірювання опору обмоток вищої і середньої напруги тра-
нсформатора 

1) Зібрати вимірювальну схему при управлінні Вимірювача від БУ
(рисунок 6.36). На рисунку 6.36а показана схема підключення Вимі-
рювача до обмотки вищої напруги трифазного трансформатора з об-
моткою ВН Δ (для обмотки Y - аналогічно), на рисунку 6.36б - трифа-
зного трансформатора з обмоткою ВН Yн (для обмотки Ζн - аналогі-
чно), на рисунку 6.36в - однофазного трансформатора. Підключення 
до обмотки середньої напруги аналогічно. 

Всі пристрої, які підключаються повинні бути відключені від мережі! 
2) Відкрити задні клапани (2 шт.) на задній стінці Сумки уклада-

льної СА640. 
Виводи обмотки, до якої підключається СА640, повинні бути від-

ключені від контуру захисного заземлення. 
3) Встановити вимикачі "СЕТЬ", розташовані на передніх панелях

Блока вимірювального і Блока управління, в положення "I". На екрані 
БУ з’явиться зображення (рисунок 6.3). 

4) Виконати п.п.4-6 розділу 6.2.1 (сторінка 18).
5) Вибрати назву обмотки трансформатора, яка підключена до

Вимірювача, для чого натиснути в полі "ВН" або "СН" в підрозділі "На-
звание обмотки" в вікне "Измерение R. Обмотка" (рисунок 6.37). 

6) Обрати варіант з’єднання обмоток НН трансформатора, що пові-
ряється, для чого натиснути в полі "AB, BC, CA"  або "AN, BN, CN", для 
трифазного трансформатора або в полі "АХ" для однофазного трансфо-
рматора в пвдрозділі "Выводы обмотки" в вікні "Измерение R. Обмотка" 
(рисунок 6.37) 

7) Перейти у вікно "Измерение R. Переключатель", для чого на-

тиснути на кнопку  (рисунок 6.37). 
8) Вибрати тип перемикача відгалужень обмотки (далі – переми-

кач), для чого натиснути в вікні "РПН" або "ПБВ" в вікні "Измерение R. 
Переключатель" (рисунок 6.38). Якщо перемикач відсутній, натиснути 
в вікні "Нет". 
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Рисунок 6.36 
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Рисунок 6.37 Рисунок 6.38
9) Ввести кількість положень перемикача, для чого натиснути в полі

"N" в вікні "Измерение R. Переключатель" і ввести дані в полі для вводу, 
натискаючи відповідні кнопки с цифрами (рисунок 6.38). За необхідності 

видалення символу перед курсором скористатись кнопкою  .  
10) Перейти у вікно "Измерение R. Тестовый ток", для чого натис-

нути на кнопку  (рисунок 6.38). 
11) Вибрати значення тестового струму в вікні "Измерение R. Тес-

товый ток" (рисунок 6.15). Як правило, значення тестового струму не по-
винно перевищувати 0,2 від значення  номінального струму обмотки.  

Якщо в вікні  "Измерение R. Тестовый ток" (рисунок 6.15) було об-

рано варіант "Другое значение", то після натискання кнопки  на ек-
рані з’явиться вікно "Измерение R. Ввод тестового тока" (рисунок 6.16). 
Ввести інше значення тестового струму, для чого натиснути в полі "I" в 
вікні "Измерение R. Ввод тестового тока" іввести дані в поле для вводу, 
натискаючи відповідні кнопки с цифрами (рисунок 6.16). За необхідності 

видалення символу перед курсором скористатись кнопкою  . Після 
закінчення вводу для переходу в вікно "Измерение R. Автоматизация" 

натиснути кнопку  (рисунок 6.16). Якщо в вікні  (рисунок 6.38) виб-
рано один з перемикачів і вимірюється опір обмоток трифазного транс-
форматора, на екрані з’явиться вікно (рисунок 6.39), якщо однофазного 
трансформатора – вікно (рисунок 6.40). 

12) Вибрати режим вимірювання в вікні "Измерение R. Режим изме-
рения" (рисунок 6.17). Швидкий («Быстрый») режим можна використо-
вувати для обмоток с малою індуктивністю. 

13) Вибрати варіант послідовності виконання вимірювань в вікні
"Измерение R. Автоматизация", наприклад (рисунок 6.39 або 6.40).  
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Якщо буде обраний варіант "Фазы", вимірювання будуть викону-
ватися автоматично для трьох фаз при одному положенні переми-
кача, потім при другому і наступних положеннях. В процесі вимірю-
вань на екрані БУ будуть з'являтися повідомлення про необхідність 
зміни положення перемикача. 

Якщо буде обраний варіант "Переключатель", вимірювання бу-
дуть виконуватися для однієї фази при всіх положеннях перемикача, 
потім по аналогії для другої і третьої фаз. В процесі вимірювань на 
екрані БУ будуть з'являтися повідомлення про необхідність зміни по-
ложення перемикача 

Варіант "Единичное" доцільно використовувати при необхідності по-
вторних вимірювань опору. При цьому повідомлення про необхідність 
зміни положення перемикача з'являтися не будуть. 

Рисунок 6.39 Рисунок 6.40 

14) Вибрати критерії сталого показання Вимірювача: інтервал
часу і межу зміни показань опору протягом обраного інтервалу, для 
чого натиснути в відповідних полях "Интервал" і "Изменение сопро-
тивления" (рисунок 6.39 або 6.40). 

15) Перейти у вікно "Измерение R. Обмотка ВН" або "Измерение

R. Обмотка СН", для чого натиснути на кнопку  (рисунок 6.39 
або 6.40). Якщо вимірюється опір обмоток AB, BC, CA трифазного 
трансформатора, то на екрані з'явиться вікно (рисунок 6.41), якщо од-
нофазного трансформатора - вікно (рисунок 6.42). 
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Рисунок 6.41 Рисунок 6.42

16) Виконати п.п.15-16 розділу 6.2.1 (сторінка 21).
17) Виміряти опір обмоток ВН або СН трансформатора.
Якщо виконується вимірювання трифазного трансформатора і в 

вікні "Измерение R. Автоматизация" (рисунок 6.38) обрано варіант 
"Фазы", то необхідно: 

а) Натиснути кнопку  в вікні "Измерение R. Автоматизация" 
на екрані з’являться вікна, що демонструють процес вимірювання: 
динаміку встановлення тестового струму фази А-В (рисунки 6.43 і 
6.44), вимірювання фази А-В (рисунок 6.45), розряду енергії (рисунок 
6.46). Після цього буде автоматично запущений аналогічний процес 
вимірювання фаз В-С і С-A. На завершення на екрані з'явиться пові-
домлення про необхідність установки перемикача в 2-е положення 
(рисунок 6.47).  

б) Встановити перемикач в 2-е положення і натиснути кнопку 

. На екрані з’являться вікна, що демонструють процес ви-
мірювання фаз А-В, В-С, С-А. На завершення на екрані з'явиться по-
відомлення про необхідність установки перемикача в 3-е положення.  

в) Виконати п. б) для решти положень перемикача. 
г) Переглянути отримані результати можна, вибираючи за допо-

могою кнопок  і  потрібний № положення перемикача, який 
відображається  в нижній частині вікна (рисунок 6.48), а потім почер-
гово натискаючи на вкладки "А-В", "В-С", "С-А", "ΔR". 
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Рисунок 6.43 Рисунок 6.44 

Рисунок 6.45 Рисунок 6.46 

Рисунок 6.47 Рисунок 6.48 
Якщо виконується вимірювання трифазного трансформатора і в 

вікні "Измерение R. Автоматизация" (рисунок 6.40) обрано варіант 
"Переключатель", то необхідно: 

а) Натиснути кнопку  в вікні "Измерение R. Автоматизация" 
на екрані з’являться вікна, що демонструють процес вимірювання: 
динаміку встановлення тестового струму фази А-В, вимірювання 



33 

Робота при управлінні від БУ  СА640 

фази А-В. На завершення на екрані з'явиться повідомлення про не-
обхідність установки перемикача в 2-е положення. 

б) Встановити перемикач в 2-е положення і натиснути кнопку 

. На екрані з’являться вікна, що демонструють процес ви-
мірювання: динаміку встановлення тестового струму фази А-В, вимі-
рювання фази А-В. На завершення на екрані з'явиться повідомлення 
про необхідність установки перемикача в 3-е положення. 

в) Виконати п. б) для решти N-1 положень перемикача для фази 
А-В.  

г) ) Встановити перемикач в N-е положення і натиснути кнопку 

 . На екрані з’являться вікна, що демонструють встанов-
лення тестового струму фази А-В, динаміку процесу вимірювання 
фази А-В, а потім – динаміку розряду енергії. Після цього екрані з’яв-
ляться вікна, що демонструють встановлення тестового струму фази 
B-C, а потім динаміку процесу вимірювання фази B-C. На завершення 
на екрані з'явиться повідомлення про необхідність установки переми-
кача в (N-1)-е положення. 

д) Виконати п. б) для решти положень перемикача в зворотній 
послідовності до 2-го положення для фази B-C.  

е) Встановити перемикач в 1-е положення і натиснути кнопку 

. На екрані з’являться вікна, що демонструють процес ви-
мірювання: динаміку встановлення тестового струму фази B-С дина-
міку процесу вимірювання фази B-С, а потім – динаміку розряду ене-
ргії. Після цього екрані з’являться вікна, що демонструють встанов-
лення тестового струму фази C-A, а потім динаміку процесу вимірю-
вання фази C-A. На завершення на екрані з'явиться повідомлення 
про необхідність установки перемикача в 2-е положення. 

ж) Виконати п. б) для решти N-1 положень перемикача для фази  
C-A. 

з) Встановити перемикач в N-е положення і натиснути кнопку 

 . На екрані з’являться вікна, що демонструють встанов-
лення тестового струму фази C-A, динаміку процесу вимірювання 
фази C-A, а потім – динаміку розряду енергії. 

и) Переглянути отримані результати можна, вибираючи за допо-

могою кнопок  і  потрібний № положення перемикача, який 
відображається  в нижній частині вікна (рисунок 6.48), а потім почер-
гово натискаючи на вкладки "А-В", "В-С", "С-А", "ΔR". 

Якщо виконується вимірювання однофазного трансформатора і 
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в вікні "Измерение R. Автоматизация" (рисунок 6.40) обрано варіант 
"Переключатель", то необхідно: 

а) Натиснути кнопку  в вікні "Измерение R. Автоматизация". 
На екрані з’являться вікна, що демонструють встановлення тестового 
струму фази А-Х, а потім динаміку процесу вимірювання фази А- Х. 
На завершення на екрані з'явиться повідомлення про необхідність ус-
тановки перемикача в 2-е положення. 

б) Встановити перемикач в 2-е положення і натиснути кнопку 

. На екрані з’являться вікна, що демонструють встанов-
лення тестового струму фази А-Х, а потім динаміку процесу вимірю-
вання фази А-Х. На завершення на екрані з'явиться повідомлення 
про необхідність установки перемикача в 3-е положення. 

в) Виконати п. б) для решти N1 положень перемикача для фази 
А-Х.  

г) Переглянути отримані результати можна, вибираючи за допо-

могою кнопок  і  потрібний № положення перемикача, який 
відображається  в нижній частині. 

 В процесі встановлення заданого значення тестового струму 
оператор може виконати запуск вимірювання вручну до моменту ви-
конання заданого критерію сталого показання, натиснувши кнопку 

. 
За необхідності процес вимірювання може бути зупинений нати-

сканням кнопки . 
22) Якщо дані про об'єкт вимірювання не були внесені в пам'ять

Вимірювача попередньо (розділ 6.1.5), то для ідентифікації в архіві 
отриманих результатів вимірювання доцільно це зробити на даному 

етапі, повернувшись з допомогою кнопки  в вікно "Главное меню" 
і виконавши вказівки розділу 6.1.5.  

23) Для збереження результатів вимірювання в архіві натиснути

кнопку .  
При вимірюванні обмоток ВН і СН трансформаторів з перемика-

чами ПДВ або РПН на екрані з’явиться вікно (рисунок 6.49). 
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Рисунок 6.49 

При натисканні кнопки "Сохранить" будуть збережені результати 
вимірювання обмотки трансформатора в тому положенні переми-
кача, в якому він встановлений, наприклад РПН №19, а при натис-
канні кнопки "Сохранить все" будуть збережені результати вимірю-
вання для всіх положень перемикача. 

24) Для повернення в вікно "Главное меню" натиснути кно-

пку , для повернення в попереднє вікно –  кнопку . 
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6.3 Розмагнічування 
В результаті вимірювання опору постійному струму обмоток тра-

нсформатора магнітна система трансформатора може бути намагні-
чена. Розмагнічування виконується низкою послідовних пропускань 
постійного струму протилежних полярностей (далі - струму розмагні-
чування) по одній з обмоток кожного з осердь магнітної системи.  

1) Зібрати вимірювальну схему при управлінні Вимірювача від
БУ (рисунок 6.36). На рисунку 6.36, а показана схема підключення 
Вимірювача до обмотки вищої напруги трифазного трансформатора 
з обмоткою ВН Δ (для обмотки Y - аналогічно), на рисунку 6.36, б - 
трифазного трансформатора з обмоткою ВН Yн (для обмотки Ζн - 
аналогічно), на рисунку 6.36 , в - однофазного трансформатора. 

Всі пристрої, які підключаються, повинні бути відключені від ме-
режі! 

1) Відкрити клапани (2 шт.), розташовані на задній стінці Сумки
укладальній СА640. 

Виводи обмотки, до якої підключається СА640, повинні бути від-
ключені від контуру захисного заземлення. 

2) Встановити вимикачі "СЕТЬ", розташовані на передніх пане-
лях Блока вимірювального і Блока управління, в положення "I". На 
екрані БУ з’явиться зображення (рисунок 6.3). 

3) Перейти у вікно "Главное меню", для чого натиснути в будь-
якому місці екрану БУ (рисунок 6.3). На екрані з’явиться вікно "Глав-
ное меню" (рисунок 6.4) 

4) Почати зняття залишкового намагнічування магнітної системи тра-

нсформатора, для чого у вікні "Главное меню" натиснути кнопку . На 
екрані відкриється вікно "Размагничивание. Обмотка" (рисунок 6.50).  

5) Вибрати обмотку через яку буде протікати струм розмагнічу-
вання, для чого натиснути в полі "AB, BC, CA" або "AN, BN, CN " або 
"AX" в вікні  "Размагничивание. Обмотка" (рисунок 6.50). 

6) Вибрати струм першого циклу розмагнічування, для чого на-
тиснути біля відповідного значення у вікні "Размагничивание. Ток" 
(рисунок 6.51). Значення струму, при якому починається процес роз-
магнічування, має бути не менше подвоєного значення струму неро-
бочого ходу трансформатора.   

7) Вибрати струм останнього циклу розмагнічування, для чого
натиснути біля відповідного значення у вікні "Размагничивание. Ток" 
(рисунок 6.52). Значення струму, при якому закінчується процес роз-
магнічування, має бути не більше діючого значення струму, очікува-
ного в досліді неробочого ходу при малій напрузі.  
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Рисунок 6.50 Рисунок 6.51 

8) Виконати розмагнічування, для чого в вікні "Размагничива-

ние" (рисунок 6.53) натиснути кнопку  або почергово 

кнопки , , . При натис-

канні кнопки  виконується почергове розмагнічування 
кожного осердя трансформатора, при цьому перемикання між фа-
зами здійснюється автоматично. При натисканні однієї з кнопок, на-

приклад, , виконується розмагнічування осердя відпо-
відної фази. Після натискання однієї з кнопок на екрані з'являться ві-
кна, що демонструють динаміку процесу розмагнічування. При необ-
хідності процес розмагнічування може бути зупинений натисканням 

кнопки . і повторно запущений натисканням кнопки 
. 

Рисунок 6.52 Рисунок 6.53
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6.4 Робота з архівом 
Результати вимірювань записуються в пам'ять БУ. Пам'ять БУ 

може зберігати до 1000 записів результатів вимірювань в хронологіч-
ному порядку. Коли кількість записів в архіві перевищує 1000, кожний 
наступний запис буде записуватися на місце самого "старого". Таким 
чином, кількість збережених записів завжди не перевищує 1000. 

6.4.1 Перегляд результатів вимірювань, збережених в пам’яті БУ 
Перегляд результатів вимірювань, записаних в пам'ять БУ, на 

екрані БУ можна проводити, як в процесі вимірювання, так і в авто-
номному режимі в будь-якому місці, де на БУ може бути подано жив-
лення. При перегляді в процесі вимірювання процедуру необхідно 
починати з п.3 цього розділу. 

1) Для перегляду в автономному режимі зібрати схему (рисунок
6.54). 

"Кабель 
інтерфейсний" 

БУ 

БСУ 

~220 В 50 Гц

Рисунок 6.54 

2) Встановити вимикач "СЕТЬ", розташований на БСУ, в поло-
ження "I". На екрані БУ з’явиться зображення (рисунок 6.2). 

3) Перейти у вікно "Главное меню", для чого натиснути в будь-
якому місці екрана БУ (рисунок 6.2). На екрані з’явиться вікно "Глав-
ное меню" (рисунок 6.3)  

4) Почати роботу з архівом, для чого в вікні "Главное меню" на-

тиснути на кнопку "Архив" . На екрані відкриється вікно "Архив" 
(рисунок 6.55). 
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2 

1 

4

6

5
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1, 2 – кнопки прокрутки з кроком по 30 записів; 
3 – заголовок запису; 
4, 6 – кнопки прокрутки з кроком по 1 запису; 
5 – індикатор прокрутки архіву 

Рисунок 6.55 
5) Для пошуку потрібного запису скористатись кнопками прокру-

тки (рисунок 6.55, поз. 1, 2, 4, 6). 
6) Для перегляду потрібного запису натиснути на заголовок за-

пису (рисунок 6.55, поз.3). На екрані з’явиться, наприклад, вікно "Про-
смотр записи, ВН/РПН №06" (рисунок 6.56), для перегляду результа-
тів вимірювання натиснути на вкладку, наприклад "A-N" (рисунок 6.56) 
і передивитись результати (рисунок 6.57). 

7) Для повернення в вікно "Главное меню" натиснути кно-

пку  , для повернення в попереднє вікно натиснути кнопку . 

Рисунок 6.56 Рисунок 6.57 
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6.4.2 Зчитування результатів вимірювань, збережених в пам'яті 
БУ, в пам'ять ПК 

Попередньо на комп’ютер слід встановити програму "СА640 
Archive" (розділ 8.2). 

Програма "СА640 Archive" при зчитуванні в пам'ять ПК результа-
тів вимірювань, записаних в пам'яті БУ, формує файл з розширенням 
.xml. Результати вимірювання можуть бути також експортовані в 
файл з розширенням .xls програми Excel. 

1) Підключити БУ до ПК у відповідності з рисунком 6.58.
2) Включити комп'ютер і запустити програму "СА640 Archive",

здійснивши подвійне клацання на ярлику , який розміщений на 
Робочому столі ПК. На екрані ПК з’явиться вікно програми (рису-
нок 6.59). 

3) Сформувати таблицю для записів результатів вимірювань і
визначити дані яких колонок будуть експортовані в файл Excel. Для 
цього клацнути по кнопці "Настройка таблиц"  і в вікні "Настройка 
таблиц" (рисунок 6.60), що з’явиться, позначити колонки, які будуть 
входити до складу таблиці, і дані з яких будуть експортуватись в 
Excel, клацнувши мишею і встановивши позначку  v в клітинках з най-
менуваннями цих колонок. 

4) Зчитати архів з БУ, для чого клацнути по кнопці  в вікні 
програми (рисунок 6.59). 

Рисунок 6.58 

50 Гц 220 В 

Кабель 
mini-USB 
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Рисунок 6.59 

Рисунок 6.60 

Виділений 
рядок Смуга  

прокрутки

Відкрити файл архіву 
Зберегти файл архіву 

Зчитати архів з БУ 

Експортувати в Excel 

Документація 
Сайт компанії 

Протокол повірки 

Експортувати виділене в Excel  
Налаштування таблиць 
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5) Зберегти файл з результатами вимірювань, для чого вибрати
в меню "Файл""Сохранить" або клацнути по кнопці  ,  визначити 
місце зберігання і клацнути по кнопці Сохранить . Збережений файл 
з розширенням .хlm можна переглядати в програмі "СА640 Archive", 
для чого слід скористуватись меню "Файл""Открыть" або клацнути 
по кнопці . 

6) Для експорту записів з результатами вимірювань в Excel кла-
цнути по кнопці "Экспортировать в Excel" . Для експорту частини 
записів, їх слід попередньо виділити за допомогою одночасно натис-
нутих миші і клавіші Shift (якщо записи йдуть підряд) або Ctrl (якщо 
записи розташовані врізнобій), а потім клацнути по кнопці "Экспорти-
ровать в Excel выделенное" . На екрані в програмі  Excel відкри-
ється файл з розширенням .xls. Його зміст можна скопіювати 
за допомогою стандартних опцій копіювання  
( Ctrl + C , Ctrl + V ) в програму Word або Excel для створення "Про-
токолу вимірювань", його редагування і друку.  
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7 РОБОТА ВИМІРЮВАЧА ПРИ УПРАВЛІННІ ВІД ПК 
7.1 Підготовка до роботи 
1) Зібрати вимірювальну схему при управлінні Вимірювача від

БУ (рисунок 7.1). На рисунку 7.1, а показана схема підключення Вимі-
рювача до обмотці вищої напруги (далі - обмотка ВН) трифазного тра-
нсформатора з обмоткою ВН Δ (для обмотки Y - аналогічно), на рису-
нку 7.1, б - трифазного трансформатора з обмоткою ВН Yн (для об-
мотки Ζн - аналогічно), на рисунку 7.1, в -однофазного трансформа-
тора. 

Всі пристрої, які підключаються, повинні бути відключені від мережі!  
2) Відкрити клапани (2 шт.), розташовані на задній стінці Сумки

укладальної СА640. 
Висновки обмотки, до якої підключається СА640, повинні бути 

відключені від контуру захисного заземлення. 
3) Включити комп’ютер1 і запустити програму "СА640_ЭТЛ.exe"  по-

двійним клацанням по ярлику , що розташований на Робочому столі ПК. 
На екрані ПК з’явиться вікно програми, відкрите на вкладці "Трансформа-
тор. Выбор трансформатор "(рисунок 7.2). 

4) Почати введення даних щодо трансформатора, який повіря-
ється, для чого клацнути по кнопці  (рисунок 7.2) в розділі 
"Список трансформаторов", на екрані з’явиться вікно (рисунок 7.3). 
Якщо передбачається робота з трансформаторами, які вже повіря-
лись раніше, перейти до виконання розділу 7.1.3. 

5) Ввести дані щодо трансформатора, який повіряється, в роз-
ділі "Трансформатор" (рисунок 7.3, поз.1), вибравши їх зі списків або 
ввівши безпосередньо. Переконатися, що в розділі "Трансформатор" 
позначка * (червоного кольору) зникла. Після закінчення введення на-
тиснути в цьому розділі кнопку . 

6) Ввести дані по обмотці, наприклад, ВН трансформатора в
розділі "Обмотки трансформатора" (рисунок 7.4), для чого клацнути 
в цьому розділі по кнопці , в таблиці розділу "Обмотка тра-
нсформатора" з'явиться новий рядок. Вибрати необхідні дані по виб-
раній обмотці трансформатора зі списків або ввести безпосередньо. 
Після закінчення введення натиснути в цьому розділі кнопку 

. 

1 Якщо передбачається використання персонального комп'ютера, який не вхо-
дить в комплект поставки Вимірювача, то на нього необхідно встановити спеціальне 
програмне забезпечення, розміщене на інсталяційному диску, що входить в комплект 
(розділ 8). 
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а)

б) 

в) 
Рисунок 7.1 
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1 – поле, що інформує про наявність зв’язку Блока вимірювального з ПК;   
2 – перелік трансформаторів, що вже повірялись раніше; 
3 – вкладки; 
4 – рядок меню; 
5 – індикатори наявності струму в вимірювальній схемі, якщо миготить червоним – 
схема під струмом, горить зелений – схема знеструмлена 

Рисунок 7.2 

Позначка * (червоного кольору) означає, що дані щодо трансформатора не введені або введені 
некоректно 

Рисунок 7.3 

3 

2 

1 

4 5
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Рисунок 7.4 

1 – в рядку обмотки ВН в полі "Тип переключателя" обрано РПН  
Рисунок 7.5 

7) Ввести дані аналогічно п.3 щодо решти обмоток трансформа-
тора, натискаючи кнопку , обираючи дані з переліку або без-

1 



47 

Робота при управлінні від ПК  СА640 

посередньо вводячи. Після закінчення вводу натиснути кнопку 
. Переконатись, що в розділі "Обмотки трансформатора" поз-

начка * (червоного кольору) зникла. 
8) Ввести заводські значення опору і температури, при якій прово-

дилось вимірювання опору, наприклад обмотки ВН, на заводі. Для цього 
клацнути в полі, де обраний тип перемикача, наприклад, РПН (рисунок 
7.5, поз.1), в розділі "Обмотки трансформатора". На екрані з'явиться 
розділ "Заводські значення" (рисунок 7.5), в який ввести необхідні зна-
чення для обмотки ВН. Після закінчення введення натиснути кнопку 

. 
9) Ввести заводські значення опору і температури аналогічно п.5

для решти обмоток трансформатора. Після закінчення вводу натиснути 
кнопку . Переконатись, що в розділі "Заводские значения" по-
значка * (червоного кольору) зникла. 

7.2 Вимірювання опору обмоток трансформатора 
1) Вибрати трансформатор, який буде перевірятися, для чого в

розділі "Список трансформаторов" клацнути по відповідному запису 
(рисунок 7.2, поз.2) і натиснути кнопку . На початку вибраного 
рядка з'явиться позначка << (червоного кольору) (рисунок 7.6). Для ска-
сування вибору повторно натиснути кнопку , позначка << зни-
кне. 

1– позначка << означає, що цей трансформатор обрано для повірки 
Рисунок 7.6 

1 
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2) Перейти на вкладку "Измерение сопротивления обмоток",
клацнувши по ній, на екрані з’явиться вікно (рисунок 7.7) 

1 – порядкові №№ вимірювань. В цьому прикладі вибрано послідовність  вимірювань: 
"Переключатель" і зворотній напрямок вимірювань: "Обратное"; 
2 – значення температури всередині Блока вимірювального; 
3 – ці поля дозволяють обрати параметри, що будуть відображатись на графіку і в 
таблиці вимірювань. 

 Рисунок 7.7. 
3) Вибрати значення тестового струму в розділі "Дополни-

тельно" з переліку "Тестовый ток, %" (рисунок 7.7). Зазвичай, зна-
чення тестового струму не повинно перевищувати 20 % від номіна-
льного струму обмотки. 

4) Вибрати в розділі "Текущее измерение" з переліків "Интервал"
і "Предел изменения R" (рисунок 7.7) критерії сталого показання Ви-
мірювача: інтервал часу і допустима зміна виміряного значення 
опору обмотки протягом заданого інтервалу часу. 

5) Вибрати режим з переліку "Режим измерения" в розділі "Изме-
рение" (рисунок 7.7). Швидкий («Быстрый») режим можна використо-
вувати для обмоток з малою індуктивністю. 

6) Визначити послідовність підключення вимірювального кабеля
КИ до обмоток трансформатора, обравши в розділі "Измерение" ва-
ріант з переліку "Направление": 

"Прямое" – порядок вимірювання обмоток: ВН-СН-НН ; 

3 

1 2 
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"Обратное" – порядок вимірювання обмоток: НН-СН-ВН. 
7) При вимірюванні опору обмоток трифазного трансформатора

визначити послідовність вимірювань, обравши в розділі "Измерение" 
варіант з переліку "Последовательность": 

"Фазы" – при встановленому положенні перемикача РПН або 
ПБВ будуть автоматично виконуватися три вимірюванні опору обмо-
ток фаз: AB (AN), ВС (ВN), СA (СN), а потім буде видано повідом-
лення про необхідність зміни положення перемикача і т.д. 

"Переключатель"– при встановленому положенні перемикача 
РПН або ПБВ буде виконано одне вимірювання опору обмотки, напри-
клад, фази AB (AN), а потім буде видано повідомлення про необхід-
ність зміни положення перемикача і т.д. 

"Автоматически" – вибір здійснюється автоматично. Якщо вико-
нуються вимірювання трансформатора з перемикачем типу РПН, то 
послідовність вимірювань аналогічна варіанту "Переключатель"; 
якщо перемикач типу ПБВ – варіанту "Фазы". 

"Единичное" – поодинокі вимірювання, доцільно використову-
вати для повторного вимірювання опору обмотки. 

Пропоновані варіанти послідовностей вимірювань можна перег-
лянути, спостерігаючи за змінами положення порядкових №№ вимі-
рювання (рисунок 7.7, поз.1) при перемиканні варіантів напрямків ви-
мірювань і їх послідовності. 

8) Виміряти опір обмотки ВН трансформатора, наприклад, при по-
слідовності "Фазы" і при напрямку "Прямое", для чого клацнути в розділі 
"Измерение" по кнопці , на графіку (рисунок 7.11, поз.1) буде 
відображатись динаміка процесу вимірювання опору обмотки ВН фази 
A-B: встановлення тестового струму, вимірювання і розряд енергії; потім 
динаміка процесу вимірювання фаз B-C и A-C. В 1-му рядку таблиці 
вимірювань з’являться результати. На завершення на екрані 
з'явиться повідомлення про необхідність установки перемикача в 2-е 
положення (рисунок 7.8).  

1 – вказівник положення  перемикача 
Рисунок 7.8 

9) Встановити перемикач в положення №2 і натиснути кнопку
. На екрані буде відображатися динаміка про-

цесу вимірювання опору обмотки ВН фаз A-B, B-C і A-C для 2-го поло-

1

50 

Робота при управлінні від ПК  СА640 

ження РПН. На завершення на екрані з'явиться повідомлення про необ-
хідність установки перемикача в 3-е положення. При необхідності можна 
виконати вимірювання при будь-якому положенні перемикача, для 
цього спочатку перетягнути вказівник (рисунок 7.8, поз.1) в потрібне по-
ложення, а потім встановити перемикач в таке ж положення і натиснути 
кнопку . 

10) Виконати п.10 для решти положень перемикача. На завер-
шення на екрані з'явиться повідомлення про необхідність підклю-
чення вимірювального кабелю КИ до обмотки СН. 

Рисунок 7.9 
11) Підключити вимірювальний кабель КИ до обмотки СН.
12) Виміряти опір обмотки СН трансформатора, для чого клацнути

в розділі "Измерение" по кнопці , на графіку (рисунок 7.11, 
поз.1) буде відображатись динаміка процесу вимірювання опору обмотки 
СН фази A-B: установка тестового струму, вимірювання і розряд енергії; 
потім динаміка процесу вимірювання фаз B-C і A-C. 

13) На завершення на екрані з'явиться повідомлення про необ-
хідність підключення вимірювального кабелю до обмотки НН. 

Рисунок 7.10 
14) Підключити вимірювальний кабель КИ до обмотки НН.
15) Виміряти опір обмотки НН трансформатора, для чого клацнути

по кнопці , на графіку (рисунок 7.11, поз.1) буде відображатись 
динаміка процесу вимірювання опору обмотки НН фази A-B: установка 
тестового струму, вимірювання і розряд енергії; потім динаміка процесу 
вимірювання фаз B-C і A-C. 
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16) Для визначення значень опору обмотки, приведених до тем-
ператури, при якій проводилось вимірювання опору обмотки на за-
воді, ввести поточне значення температури в поле "Температура об-
моток" (рисунок 7.11, поз.5), в стовпцях Rт АВ, Rт АN ... відобразяться 
результати розрахунку. 

Передбачена також можливість розрахунку поточного значення 
температури на підставі введених заводських значень і результатів 
вимірювання опорів обмотки. Для розрахунку необхідно вибрати клі-
тинку з результатом вимірювання, натиснути кнопку , в 
вікні "Температура обмоток, С" (рисунок 7.11, 5) з’явиться результат.   

1 – В таблиці вимірювань відображаються наступні величини: 
RАB, RАN… – виміряне значення опору обмотки фази; 
ΔR – максимальна відносна різниця виміряних значень опору обмоток фаз при од-
ному положенні перемикача; 
Rт АB, Rт АN… – значення опору обмотки фази, приведене до температури, при якій 
проводилось вимірювання опору обмотки на заводі; 
Rз АB, Rз АN… – заводське значення опору обмотки фази; 
ΔRз АB

 – максимальна відносна різниця значень опорів обмотки Rт АB, Rт АN і Rз АB, Rз АN 
при одному положенні перемикача; 

2 – результати вимірювань опорів обмотки ВН для 1-го положення РПН; 
3 – індикатори безпеки: якщо блимає червоний – в вимірювальну схему поступає 

струм, включено зелений – схема знеструмлена; 
4 – вкладка "Переключатель" 
5 – поточне значення температури обмоток 

Рисунок 7.11 

431 2 

5
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Рисунок 7.12 
17) Для перегляду графіка виміряних значень опорів обмотки для

всіх положень перемикача (рисунок 7.12) клацнути в розділі "Текущее 
измерение №" по вкладці "Переключатель" (рисунок 7.11, поз.3). 

18) Для збереження результатів вимірювання в архіві натиснути
в розділі "Измерение" кнопку . На екрані з'явиться вікно (ри-
сунок 7.13). Ввести необхідні відомості і натиснути кнопку 

. 

Рисунок 7.13 

7.3 Розмагнічування 
В результаті вимірювання опору постійному струму обмоток тра-

нсформатора магнітна система трансформатора може бути намагні-
чена. Розмагнічування виконується низкою послідовних пропускань 
постійного струму протилежних полярностей (далі - струму розмагні-
чування) по одній з обмоток кожного з осердь магнітної системи.  

1) Виконати підготовку до роботи відповідно до розділу 7.1.1.
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2) Вибрати трансформатор, магнітна система якого буде розма-
гнічуватися, для чого в списку трансформаторів клацнути по відпо-
відній записи (рисунок 7.2, поз.2) і натиснути кнопку . 
На початку рядка з'явиться позначка << (червоного кольору). Для ска-
сування вибору повторно натиснути кнопку , червона поз-
начка << зникне. 

3) Перейти на вкладку "Размагничивание трансформатора",
клацнувши по ній, на екрані з'явиться вікно (рисунок 7.14). 

4) Вибрати обмотку через яку буде протікати струм розмагнічу-
вання, для чого в розділі "Дополнительно" клацнути по кнопці "Обмо-
тка трансформатора" і вибрати потрібний варіант (рисунок 7.14). 

5) Вибрати послідовність виконання розмагнічування, для чого
в розділі "Размагничивание" клацнути по кнопці "Последователь-
ность" і вибрати один з варіантів: 

 "Автоматически" – почергове розмагнічування кожного осе-
рдя трансформатора, при цьому перемикання між фазами здійсню-
ється автоматично; 

 "AN" , "BN" або "СN" – розмагнічування осердя відповідної 
фази. 

Рисунок 7.14 
6) Вибрати час утримання струму, для чого в розділі "Текущий

цикл №" клацнути по кнопці "Время удержания тока" і вибрати потрі-
бний варіант. 
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7) Вибрати струм першого циклу розмагнічування, для чого в
розділі "Дополнительно" клацнути по кнопці "Ток первого цикла" і ви-
брати потрібне значення. Значення струму, за якого починається 
процес розмагнічування, повинно бути не менше подвійного зна-
чення струму неробочого ходу трансформатора. 

8) Вибрати струм останнього циклу розмагнічування, для чого в
розділі "Дополнительно" клацнути по кнопці "Ток первого цикла" і ви-
брати потрібне значення. Значення струму, за якого закінчується про-
цес розмагнічування, повинно бути не більше діючого значення 
струму, який очікується в досліді неробочого ходу при малій напрузі. 

9) Виконати розмагнічування, для чого в підрозділі "Размагничи-
вание" клацнути по кнопці . На графіку в розділі "Текущий 
цикл №" буде відображуватись динаміка процесу розмагнічування. На-
тисканням кнопки  поточний цикл розмагнічування 
можна передчасно зупинити і запустити наступний цикл. За необхід-
ності процес розмагнічування може бути зупинений натисканням кно-
пки  і повторно запущений натисканням кнопки . 

7.4 Робота з архівом 
Всі результати вимірювань Вимірювача при управлінні від ПК мо-

жуть бути збережені в архіві. Записи результатів вимірювань можуть 
ідентифікуватись за назвою об'єкта, а також по даті і часу вимірю-
вання. 

При бажанні збережені записи можуть бути експортовані в про-
граму Excel, де буде створено файл, на основі якого можна підготу-
вати Протокол вимірювань. 

1) Для перегляду архіву клацнути по вкладці  (рисунок 
7.2), на екрані з'явиться вікно (рисунок 7.15) 

2) Вибрати потрібний запис, для чого за допомогою кнопок (рисунок
7.15, поз.2) розгорнути дерево архіву і клацнути по потрібному запису. На 
екрані з'явиться таблиця з результатами вимірювання. Якщо потрібно ві-
добразити в таблиці інші результати вимірювання, слід скористатися кно-
пками з відповідними найменуваннями величин (рисунок 7.15, поз.5), при 
необхідності можна скористатися смугою прокрутки (рисунок 7.15, поз.2). 

3) Якщо необхідно видалити запис з архіву, то необхідно виді-
лити на дереві архіву його заголовок, наприклад, "28.05.20118:23", 

клацнувши по ньому, а потім клацнути по кнопці  (рисунок 
7.15, поз.4).3  
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4) Для експорту результатів вимірювання в програму Microsoft

Excel клацнути по кнопці  (рисунок 7.15, поз.4), відкриється 
програма Exсel і в ній файл Result_R_1.xls. Вміст файлу буде дублю-
вати результати вимірювання, що відображені на екрані Вимірювача, 
і може бути використаний для створення Протоколу. 

1 – дерево архіву; 
2 – кнопки розгортання- згортання дерева архіву; 
5 – смуга прокрутки; 
3 – кнопка для включення режиму экспорта в Excel; 
4 – кнопка для видалення записів з архіву; 
6 – кнопки включення/виключення результатів вимірювань в таблиці "Резуль-
таты измерений…" 

Рисунок 7.15 

1 

2 

3

2
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8 ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮ-
ВАЧА НА ПК 

Перед першим підключенням Вимірювача до ПК, що не входить 
в комплект поставки Вимірювача, на комп'ютер повинні бути встано-
влені наступні програми:  

 "СА640 ЭТЛ", що забезпечує управління Вимірювачем за допо-
могою ПК, і драйвер Блоку сполучення універсального; 

 "СА640 Archive", що забезпечує роботу з архівом Блоку управ-
ління Вимірювача, якщо передбачається робота з Блоком управ-
ління. 

Ці програми розміщуються на інсталяційному диску в відповідних пап-
ках. 

8.1 Встановлення програми "СА640 ЭТЛ" для управління Ви-
мірювачем трифазним СА640  

1) Включити ПК і почати встановлення програми "СА640 ЭТЛ",
для чого з папки "CА640 ЭТЛ", яка розміщена на інсталяційному 
диску, що входить до комплекту поставки, запустити файл 

 setup_CA640_ETL_ххх.exe (ххх – версія програми). На екрані 
з’явиться вікно майстра встановлення СА640 ЭТЛ (рисунок 8.1). 

Рисунок 8.1 Рисунок 8.2 
2) Визначити місце розміщення ПО, для чого у вікні (рисунок 8.2)

слід або погодитися із запропонованою за замовчуванням папкою 
С:\ Programm Files\ СА640_ETL, або вибрати інший варіант, клацну-
вши по кнопці Обзор . Для продовження виконання установки про-
грами клацнути по кнопці Далее› .  

3) Визначити місце розміщення ярликів програми в меню "Пуск",
для чого у вікні (рисунок 8.3) слід або погодитися із запропонованою 
за замовчуванням папкою, або вибрати інший варіант, клацнувши по 
кнопці Обзор. Для продовження виконання установки програми кла-
цнути по кнопці Далее› . 
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4) На екрані з'явиться вікно (рисунок 8.4). Зробити установку, як
показано на рисунку, або відмовитися від створення значка на Робо-
чому столі, потім клацнути по кнопці Далее› . 

5) На екрані з'явиться вікно (рисунок 8.5). Для продовження на-
тисніть Установить . На екрані з'явиться вікно, що демонструє дина-
міку процесу установки програми (рисунок 8.6). 

Рисунок 8.3 Рисунок 8.4

Рисунок 8.5 Рисунок 8.6
6) На екрані з'явиться вікно (рисунок 8.7). Для завершення вста-

новлення програми клацнути по кнопці Завершить, на Робочому 
столі з'явиться ярлик "СА640 ЭТЛ". 

Рисунок 8.7 

58 

             Встановлення програмного забезпечення СА640 

8.2  Встановлення драйверу Блока сполучення універсального 
1) Зібрати схему (рисунок 8.8). Встановити вимикач на БСУ в по-

ложення "I". 
 

"ВОК2"

БСУ 

~220 В 50 Гц 

"Кабель 
mini USB"

Рисунок 8.8 

2) Після включення ПК на екрані з’явиться сповіщення , а потім
вікно програми установки нового обладнання (рисунок 8.9). 

3) Встановити драйвер Блоку сполучення універсального, для
чого у вікні (рисунок 8.9) клацнути в полі "Установка из указанного 
места", а потім по кнопці Далее› . На екрані з’явиться вікно (рисунок 
8.10). Клацнути по кнопці Обзор і вибрати папку C:\Program 
Files\CA640\Driver. 

Рисунок 8.9 Рисунок 8.10 

ETL\Driver 
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4) Клацнути по кнопці  Далее› ,через кілька секунд на екрані
з’явиться вікно (рисунок 8.11), яке свідчить, що завантаження драйвера 
виконане. Для завершення клацнути по кнопці  Готово . 

Рисунок 8.11 

8.3 Встановлення програми "СА640 Archive " для роботи з 
архівом блока управління Вимірювача трифазного СА640  

1) Включити ПК і почати установку програми "СА640 Archive", для
чого з папки "CА640_РС", розміщеної на інсталяційному диску з компле-
кту поставки, запустить файл  setup_CA640_ARCH_ххх.exe (ххх – версія 
програми). На екрані з’явиться вікно майстра установки СА640 РС (ри-
сунок 8.12). 

Рисунок 8.12 Рисунок 8.13 
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2) Визначити місце розміщення ПЗ, для чого у вікні (рисунок
8.13) слід або погодитися із запропонованою за замовчуванням пап-
кою С:\ Programm Files\ Компаратор СА640_PC, або обрати інший 
варіант, клацнувши по кнопці Обзор . Для продовження виконання 
встановлення програми клацнути по кнопці Далее› .  

3) Визначити місце розміщення ярликів програми в меню "Пуск",
для чого в вікні (рисунок 8.14) слід або погодитися із запропонованою 
за замовчуванням папкою, або вибрати інший варіант, натиснувши 
кнопку Обзор . Для продовження виконання установки програми кла-
цнути по кнопці Далее› . 

4) На екрані з’явиться вікно (рисунок 8.15). Зробити установку,
як показано на рисунку, або відмовитись від створення значка на Ро-
бочому столі, потім клацнути по кнопці Далее› .  

5) На екрані з’явиться вікно (рисунок 8.16). Для продовження на-
тисніть Установить . На екрані з’явиться вікно, яке демонструє дина-
міку процесу установки програми (рисунок 8.17). 

Рисунок 8.14 Рисунок 8.15 
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Рисунок 8.16 Рисунок 8.17

6) На екрані з’явиться вікно (рисунок 8.18). Для завершення
встановлення клацнути по кнопці Завершить , на Робочому столі 
з’явиться ярлик "СА640 PC". 

Рисунок 8.18
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9 ТИПОВІ ПОМИЛКИ ОПЕРАТОРА І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 
При виявленні несправності в роботі Вимірювача на екран БУ або 

ПК виводиться відповідне повідомлення. Для виходу з вікна повідом-
лення необхідно натиснути кнопку Х. 

Рекомендовані дії оператора при деяких несправностях наве-
дені в таблиці 8.1 
Таблиця 8.1 

Текст  
повідомлення  

Ймовірна причина 
помилки 

або повідомлення
Рекомендовані дії 

оператора 

"Нет связи с прибо-
ром!" 

Неправильно проведено 
підключення Блока вимі-
рювального до БУ або ПК 

1 Переконатися в пра-
вильності підклю-
чення обладнання. 

2 Перевірити кабелі. 

3 Звернутися до підп-
риємства-виробника 

"Перегрузка! По-
дано большое на-
пряжение." 

Напруга на вимірюваль-
них входах Блока вимірю-
вального вище за 75 В 

1 Перевірити вимірю-
вальну схему. 
2 Перевірити контакти 
в місцях підключення 
кабелю КИ до транс-
форматора 

"Перегрузка! Подан 
большой ток." 

Сила струму, що проті-
кає через обмотку, що 
вимірюється, вище за  
35 А 

1 Виконати вимірю-
вання при меншому 
значенні тестового 
струму. 

2 Перевірити вимірю-
вальну схему. 

3 Перевірити контакти 
в місцях підключення 
кабелю КИ до транс-
форматора. 
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Текст  
повідомлення  

Ймовірна причина 
помилки 

або повідомлення 
Рекомендовані дії 

оператора 

"Выполняется ра-
зряд индуктивно-
сти!" 

Не завершено процес 
вимірювання. Повідом-
лення виникає при роботі
з об’єктами, які мають 
велику індуктивність 

Дочекатись зник-
нення повідомлення  

"Превышен ток ис-
точника!" 

Сила струму, що проті-
кає через обмотку, що 
вимірюється, вище за  
35 А 

4 Виконати вимірю-
вання при меншому 
значенні тестового 
струму. 

5 Перевірити вимірю-
вальну схему. 

6 Перевірити контакти 
в місцях підключення 
кабелю КИ до транс-
форматора. 

"Перегрев! 
Превышена темпе-
ратура прибора." 

Температура всередині 
Блока вимірювального 
перевищує 
 75 С 

1 Відкрити клапани на 
задній стінці Сумки ук-
ладальної СА640. 

2 Забезпечити доступ 
до вентиляційних 
отворів. Вимірювач 
почне нормально фу-
нкціонувати, коли тем-
пература всередині 
Блоку вимірю-валь-
ного стане нижче 65 
С 
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7 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
1) При використанні Вимірювача в складі пересувної лаборато-

рії він повинен бути встановлений в робочий відсік в сумці для дода-
ткової амортизації. 

2) При включеному Вимірювачі клапани (2 шт.), розташовані на
задній стінці Сумки укладальної СА640 повинні бути відкриті. 

8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
1) До експлуатації та обслуговування Вимірювача повинні допу-

скатися особи, які вивчили "Керівництво з експлуатації. Частина 1. 
Технічна експлуатація"; "Керівництво з експлуатації. Частина 2. Ме-
тодика повірки"; "« Правила з охорони праці при експлуатації елект-
роустановок »". 

2) Вид контролю метрологічних характеристик після ремонту і в
процесі експлуатації визначають, виходячи з області застосування 
Вимірювача. Міжповірочний інтервал - не більше двох років. Рекоме-
ндований інтервал між калібруваннями - 2 роки. 

3) Перевірку або калібрування виконувати відповідно до вказі-
вок "Керівництва з експлуатації. Частина 2. Методика повірки". 

4) Необхідно суворо дотримуватися графіка періодичних пові-
рок або калібрувань. 




