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1.  Przedmiot zamówienia 

 

Kompletny zestaw urządzeń pomiarowych i sprzętu, niezbędny do wyznaczania błędów 

przekładników prądowych klasy dokładności 0,2 (0,2S) i mniej dokładnych, wchodzący w 

skład stanowiska do wzorcowania przekładników prądowych. 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zespół elementów stacjonarnego stanowiska laboratoryjnego 

umożliwiający sprawdzanie dokładności (pomiaru błędów) przekładników prądowych  

w trybie automatycznym. Wymagane jest komputerowe sterowanie przebiegiem pomiaru 

z wykorzystaniem oprogramowania, które umożliwia archiwizowanie wyników pomiaru  

i sporządzanie protokołów sprawdzenia badanych przekładników prądowych. 

 

1.2. Wymagania ogólne dla przedmiotu zamówienia 

 

Laboratoryjny zestaw urządzeń i sprzętu stanowiących przedmiot zamówienia powinien 

zapewnić możliwość sprawdzenia dokładności (pomiaru błędów) przekładników prądowych 

o znamionowym prądzie pierwotnym w zakresie od 0,5A do 5000A i znamionowym prądzie 

wtórnym 1 A i 5 A. Moc wymuszenia prądu probierczego do 10 kVA. Zastosowana metoda 

pomiaru błędów powinna być metodą bezpośrednią opartą na wykorzystaniu różnicowego 

układu prądowego. Zasilanie stanowiska pomiarowego z sieci niskiego napięcia 230 V, 

50 Hz. 

 

1.3. Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i sprzętu 

 

1.3.1 Wymagania ogólne 

Będący przedmiotem zamówienia kompletny zestaw pomiarowy powinien w ramach 

wymagań minimalnych zawierać: 

− Komparator elektroniczny. 

− Programowalny przekładnik prądowy wzorcowy w wykonaniu jednostopniowym lub 

kaskadowym dwustopniowym, klasy dokładności 0,02 lub bardziej dokładny. Wybór 

i nastawianie wymaganej wartości znamionowego prądu pierwotnego za pomocą 

programu komputerowego poprzez ustalenie wymaganej wartości na ekranie komputera. 

− Elektroniczne prądowe skrzynki obciążeń o znamionowym prądzie znamionowym 1 A 

i 5 A. Nastawianie wymaganej znamionowej wartości mocy obciążenia przekładnika 

badanego za pomocą programu komputerowego poprzez ustalenie wymaganej wartości 

na ekranie komputera. 
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− Źródło prądu probierczego z regulacją automatyczną. Moc pozorna obwodu prądu 

probierczego S = 10 kVA. Zasilanie: 230 V, 50 Hz. Transformatory prądowe wchodzące 

w skład źródła powinny być zasilane z sieci nN i sterowane automatycznie w sposób 

umożliwiający zgodne z wymaganiami normy PN-EN 61869-2 nastawianie wartości 

prądu probierczego w zakresie od 1% do 150% prądu znamionowego przekładnika 

sprawdzanego. Elementem dostawy źródła powinny być odpowiednie przewody 

prądowe. 

− Komplet przewodów pomiarowych i sterujących. 

− Trwałe torby umożliwiające bezpieczne i wygodne przenoszenie urządzeń (dotyczy 

komparatora, przekładnika wzorcowego, skrzynek obciążeń oraz przewodów 

prądowych). 

− Oprogramowanie umożliwiające sterowanie automatycznym przebiegiem pomiaru 

błędów oraz prezentowanie i archiwizowanie wyników sprawdzenia dokładności a także 

sporządzanie protokołu pomiarów. 

 

1.3.2 Minimalne wymagania dotyczące elementów zestawu 

− Komparator 

Komparator powinien umożliwiać jego wykorzystanie również do sprawdzania 

dokładności przekładników napięciowych w układzie różnicowym z przekładnikiem 

referencyjnym o identycznej jak przekładnik badany przekładni znamionowej a także do 

wzorcowania prądowych i napięciowych i skrzynek obciążeń. 

− Przekładnik prądowy wzorcowy 

Zbiór znamionowych wartości prądu pierwotnego programowalnego przekładnika 

prądowego wzorcowego powinien obejmować: 

(0,5; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 

60; 75; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 

1200; 1250; 1500; 1600; 1800; 2000; 2400; 2500; 3000; 3200; 3500; 4000; 

5000) A 

Znamionowy prąd wtórny 1 A lub 5 A 

− Prądowe skrzynki obciążeń o znamionowym prądzie znamionowym 1 A i 5 A. 

Nastawianie wymaganej znamionowej wartości mocy obciążenia przekładnika badanego 

za pomocą programu komputerowego poprzez ustalenie wymaganej wartości na ekranie 

komputera. 

Zbiór znamionowych wartości mocy obciążenia elektronicznych skrzynek obciążeń 1 A 

i 5 A powinien obejmować: 

przy cosβ = 0,8: (0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 1,875; 2; 2,5; 3; 3,75; 4;5; 6,25; 7,5; 10; 

11,25; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 45; 50) VA 

przy cosβ = 1: (0; 0,5; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,875; 2; 2,5; 3,75; 4;5; 6; 7,5; 10; 12,5; 

15; 30; 50) VA 
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Wyszczególnione wartości mocy obciążenia do 40 VA powinny być odwzorowane 

w zakresie od 1% do 150% prądu znamionowego. Dla mocy powyżej 40 VA – 

w zakresie od 1% do 120% prądu znamionowego. 

− Źródło prądu probierczego z regulacją automatyczną. 

W ramach zamówienia należy dostarczyć specjalny układ szyn toru prądu probierczego 

zapewniający przy większych wartościach tego prądu (1000 Ado 5000 A) symetryczne 

prowadzenie szyn powrotnych, które pozwala uniknąć wpływu toru prądu powrotnego na 

dokładność przekładnika wzorcowego. 

Transformatory wchodzące w skład źródła prądu probierczego powinny umożliwiać ich 

autonomiczne wykorzystanie poza będącym przedmiotem zamówienia zestawem 

pomiarowym, w innym układzie wymuszenia prądu probierczego z zastosowaniem 

odrębnego autotransformatora regulacyjnego. 

 

1.4.  Pozostałe wymagania  

− Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i po jego zainstalowaniu 

gotowy do pełnego funkcjonowania bez żadnych dodatkowych kosztów dla 

Zamawiającego. 

− Instrukcja obsługi w języku polskim. 

− Wniesienie i uruchomienie zestawu we wskazanym pomieszczeniu oraz przeszkolenie co 

najmniej 4 pracowników w zakresie obsługi. 

− Deklaracja zgodności CE. 

− Karty gwarancyjne. 

− Wszystkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym pokrywa Wykonawca. 

− Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie gwarancyjne: 48 godzin.  

 

 

 


