
A Baker elektromos motor analizáló család tagjaival megvalósíthatók összehasonlítható mérési sorozatok, 
melyek jellemzik a motorok és generátorok állapotát. Ezek a teszterek fontosak ipari környezetben a megelőző 
karbantartáshoz, valamint a motorjavító / tekercselő műhelyekben hibaelhárítás és minőségbiztosítás érdekében.

A Baker AWA-IVA készülék automatikusan, megismételhető, 
felhasználó által programozható teszteket hajt végre motor és az 
áramkör szigetelésének szilárdságának felméréséért.
Valójában ez az egyetlen olyan nagyfeszültségű vizsgálóműszer, 
amelyet a felhasználó beprogramozhat egy meghatározott szigetelési 
tesztsorozat elvégzésére, mielőtt a helyszínen tartózkodna, majd a 
terepen programozott módon használhatja. Az AWA-IV a
motor felújítások vagy új gyártású motorok minőségének biztosítására 
is alkalmas, azok üzembe helyezése előtt.

Rendelkezésre álló típusok: 2kV, 4kV, 6kV, 12kV és 12kV 
feszültségű kimenet
Vizsgálati típusok: ellenállás, DA, PI, HV lépcsőzetes, NAF, gyors impulzus (IEEE és IEC szabványoknak megfelelő)

Baker elektromos motor analizátorok

Baker AWA-IV Statikus motor analizátor

Baker DX Statikus motor analizátor
Baker DX kezdődő jeleket talál a szigetelés gyengeségeire és hibáira a tekercsekben, a fázisok között, a tekercstől a 
tekercsig és a földelés szigetelésében. Meg tudja állapítani, 
hogy a szennyeződés befolyásolja-e a szigetelés szilárdságát, 
felismeri a motoráramköri problémákat, mint például a tápkábel 
szigetelésének gyengeségét, a motor kiegyensúlyozatlanságát, 
szakadt áramkört vagy nagy ellenállást.

Válaszható típusok: 4kV, 6kV, 6kV feszültségű kimenet, 12kV 
feszültségű kimenet, 15kV és DX15A armatúra teszter
Mérési  vizsgálatok (néhány vizsgálathoz szükséges további 
opció): ellenállás, kapacitás, induktivitás, DA, PI, HV lépcsőzetes, 
NAF, gyors impulzus (IEEE és IEC szabványnak megfelelő), 
részleges kisülés

Fontos tartozékok 
Baker ZTX kis impedanciás 
tekercs tartozék, alkalmas 
armatúra vizsgálatokhoz

Baker ATF5000 rúd – rúd DC 
armatúra teszt tartozék. Kelvin 
mérőfej és a méréshez ny-
omógombok teszik egyszerűvé 
a kommutátor vizsgálatokat.

Nagyfeszültségű motorokhoz 
és generátorokhoz, valamint 
nagyméretű tekercsekhez 
a Baker PPX család tagjai 
kiterjesztik a NAF-, és 
átütésvizsgálat lehetőségét 
egészen 40kV-ig. A 
teljesítmény egység kialakítása 
olyan, hogy együtt lehet 
használni a Baker AWA-IV (6kV 
vagy 12kV), vagy a Baker DX 
készülékekkel.
Válaszható típusok: 30kV, 
40kV. 30A típusok, beleértve 
az armatúra vizsgálatot is.

Baker PPX Teljesítmény egység
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A Baker EXP4000 figyeli online a motor feszültségét és áramát, hogy szétválassza a 
motor-gép rendszerben előforduló mechanikai és elektromos problémákat. Számos 
különböző paraméter figyelésével és fejlett szoftveralgoritmusok használatával 
az EXP4000 úgy került kialakításra, hogy pontosan meghatározza a rendszerben 
felmerülő hibákat, beleértve a tápellátással, a frekvenciaváltóval, a motorral és a 
motor terhelésével kapcsolatos hibákat.
Domainek tesztelése: Táplálás minősége, gép tulajdonságok, áram, spektrum, 
nyomaték, változtatható frekvenciájú hajtás, folyamatos ellenőrzés tranziens analízis 
(pl. indítás), motor hatásfok

Baker EXP4000 Dinamikus motor analizátor

Baker MTR105 kézi motorvizsgáló
Az MTR105 típus, egy olyan, statikus motorvizsgálatra alkalmas, kedvező árú, multifunkciós készülék, 
amely egyrészt tartalmazza a Megger gyakorlatban már bevált szigetelési ellenállásmérőjét, másrészt a 
többi vizsgálóműszerünk minden, jól ismert – ezekhez a mérésifeladatokhoz szükséges – „klasszikus” 
funkcióját és megbízhatóságát. Az MTR150 amellett, hogy biztosítja a szigetelés-mérők pontosságát, 
a DLRO készülékeink már bizonyított, négy-vezetékes Kelvin ellenállásmérési funkcióját, kiegészítve 
induktivitás-és kapacitásméréssel. Ez egy olyan, terepi kivitelű kézikészülék, amely eddig ilyen formában 
nem létezett a piacon. Az MTR105 ezen kívül hőmérsékletmérésre is használható, megállapítható a 
motor forgásiránya. A fentieknek köszönhetően az MTR105 ideális a mindennapi mérési feladatokhoz. 
A készülékház fokozott védelmet, terepi használhatóságot és IP54-es védettséget biztosít.

Baker EP1000 Dinamikus  Motor kapcsolat  
beépíthető a motorvezérlő szekrénybe  
(MCC) hogy folyamatos és gyors hozzáférési 
portot biztosítson az EXP4000 számára.

MaxiCont Kft. 
H-2051 Biatorbágy, Attila u. 1/A.
Tel.:+36 23 532 610
Fax:+36 23 532 619
e-mail: pr@maxicont.hu
www.maxicont.hu 

www. megger.hu

www.megger.huBaker elektromos motor analizátorok


