
Tester jednoczesności załączania styków

Tester BTT6 zbudowany został w oparciu o najwyższej jakości podzespoły. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii uzyskana została wysoka klasa 

oraz niezawodność przyrządu. Tester BTT jest miernikiem czasów stosowanym 

do pomiaru jednoczesności załączania i rozłączania, czasów własnych, oraz 

czasów migotania styków przekaźników, styczników, rozłączników oraz 

wyłączników niskiego, średniego i wysokiego napięcia.  

Podstawowym zastosowaniem testera jest pomiar czasów wyłączników, jednak 

przyrząd może służyć wszędzie tam, gdzie potrzebne jest bardzo dokładny 

pomiar czasu. Tester wyposażono w maks. 16 wejść binarnych. Sygnały 

dochodzące do wejść binarnych uruchamiają pomiar czasu, a wewnętrzne 

oprogramowanie wylicza różnice czasów nadejścia sygnałów, czasy migotania i 

czasy własne styków urządzenia podłączonego do testera. Wszystkie czasy 

rejestrowane przez tester zapisywane są w pamięci urządzenia. Dzięki temu 

możliwe jest przeprowadzenie serii testów a następnie odczyt wyników i ich 

wydruk. Tester umożliwia zapis do pamięci do 10-u różnych konfiguracji 

przebiegu testów. Po przeprowadzonych pomiarach tester wyświetla wyniki.  

Do testera stworzono specjalne oprogramowanie na PC umożliwiające transfer 

wyników, zapis w bazie danych oraz wydruk raportów.  

Tester BTT6 posiada 2 wyjścia umożliwiające sterowanie cewkami ZAŁĄCZ. 

Wyjścia przeznaczone są do sterowania cewkami zasilanymi zarówno 

napięciem stałym (DC), jak i napięciem zmiennym (AC). 

Tester zasilany jest z wbudowanych akumulatorów umożliwiających ok. 6 godz. 

ciągłej pracy. 

Stan naładowania oraz sam proces ładowania akumulatorów testera 

kontrolowany jest przez mikroprocesor. 

Wejścia binarne przystosowane są wyłącznie do rejestracji sygnałów typu styk 

(beznapięciowe).  

Wejścia mogą być również wykorzystane do zewnętrznego wyzwalania pomiaru 

czasów.  

Wejścia pomiarowe wykonują pomiar dla 2 różnych rezystancji styków 

rozróżniając rezystancję styków głównych (do 250Ω) oraz styków 

rezystancyjnych (od 250 Ω do 3k Ω). 

Wszystkie wejścia zabezpieczone są przed przepięciami. 

Wyjścia sterujące cewkami posiadają detektor napięcia, co umożliwia kontrolę 

właściwego wykonania połączeń cewek wyzwalających wyłącznika z testerem.  

BTT6 



Koncepcja systemuSystem czasu rzeczywistego zbudowany w oparciu o technologię procesorów RISC System 

umożliwia generację sygnałów symulujących polecenia ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ.   

Przeznaczenie 

systemu 

Tester BTT służy do pomiaru czasów styków wyłącznika: 

 jednoczesności załączania

 jednoczesności wyłączania

 własnych

 migotania

Interfejs 

użytkownika 

Panel sterujący z wyświetlaczem graficznym obsługiwany metodą „jednego palca” 

Wyjścia / wejścia Elektroniczne wyjścia załączające (IGBT) przeznaczone do sterowania cewkami Załącz / Wyłącz, 

System umożliwia nastawę czasów załączania wyjść z dokładnością do 0,1ms 

Wyjścia IGBT Napięcie 

Prąd 

Dokładność 

300 V/AC/DC 

25 A 

< 0,5ms 

Wyjścia zabezpieczone 

przed przepięciami, 

odseparowane 

galwanicznie 2.5kV 

Wejścia binarne Kontakty główne 

Dodatkowe wejścia 

Detekcja napięcia 

6 

4 

12…300V AC/DC 

Wejścia zabezpieczone 

przed przepięciami 

odseparowane 

galwanicznie 2.5kV. 

Wyjścia kontrolne Cewki ZAŁ 

Cewki WYŁ 

1 

1 

Wbudowane sekwencje:  O, C; OC; CO; OtCO; manual O; Manual C 

Detekcja napięcia na wyjściach kontrolnych: 10…300C AC/DC 

Połączenia Bezpieczne konektory 4mm 

Porty przyłączeniowe USB  do transmisji danych 

Zasilanie Wbudowane akumulatory (czas pracy >8h), wbudowana ładowarka, 

mikroprocesorowy system kontroli stanu naładowania akumulatorów 

Zasilanie ładowarki 85…265VAC 47…63Hz 

30W max 

Szczelność obudowy IP65 

Obudowa 

Wymiary (W x H x D) mm 

Waga 

Przenośna obudowa typu „Kufer” 

280x170x195  

4kg 

Warunki pracy Temperatura otoczenia -5…50°C 

Wilgotność względna 5…95% 


