
 

  

 

 

 

 

 

 

InterEng 
Kablo Hataları Ön Tespit Cihazları 



 

 

ÜRÜN GRUBU (I) 

INTERFLEX HV (DÖNÜŞTÜRÜCÜ) INTERCOM S-line 

 

YÜKSEK HASSASİYETLİ TDR 

Güç kablolarında hatalı kablo 

bölümünü tespit eden bağımsız 

cihaz.  

HV HATA DÖNÜŞTÜRÜCÜ 

Test esnasında hasarı minimize 

eden akıllı güç eşleştirme özellikli 

HV hata dönüştürücü 

ENTEGRE ÖLÇÜM 

TDR ile birlikte entegre HV kontrol 

arayüzü & Karmaşık ölçümler için 

kapsamlı menzilli yardımcı 

modüller 

 

www.enermak.com 



 

 

ÜRÜN GRUBU (II) 
HV (AKÜPLOMAN) AKSESUARLAR 

HV AKÜPLE METODLARI 

Dışarıdan bağlanan 

cihazların menzilini geliştirir 

& HV kaynağını bağlayarak 

kombinasyonlu TDR 

ölçümleri 

BAĞLANTI AKESESUARLARI 

InterFlex bağlantı kabloları 

ve Kullanıcı gereklilikleri ve 

farklı uygulamalar için 

aksesuarlar 

 

 

 



 

 

INTERFLEX: YÜKSEK HASSASİYETLİ TDR 

KONSEPT 

+ Güç kablolarında hatalı kablo bölümünü yüksek 

hassasiyetle tespit ve izole eder; 

+ Zaman aralıklı reflektometre baz alınmıştır (TDR); 

+ Yüksek voltajlı güç kabloları için özel olarak tasarlanmıştır; 

+ Pasif modda 95km’den 250km’ye kadar ekstra uzun 

ölçüm aralığı; 

+ Tüm güncel HV akuple metodlarını destekler; 

+ Güncel Windows’a göre çok dilli grafik arayüzü. 

Hedeflenen şebeke kabloları: 
~ 0,4 kV’den 220 kV’ye kadar 

 

Pre-Locating 



 

  

INTERFLEX: ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 
InterFlex 140-P InterFlex 140-M 

 

 

Hedeflenen Uygulamalar: 

Güç kablolarında 3 fazlı ölçüm için yüksek performanslı taşınabilir 

TDR. Yay yansıtıcı, çürük, yakma metodları için ek filitreleri ile 

birlikte HV akuple metodlarını destekler. 

Hedeflenen Uygulamalar: 

Güç kablolarında 3 fazlı ölçüm için yüksek performanslı TDR. 19” 

iraf yapısındaki versiyonu test araçlarına entegre için uygundur. 

well suited for integration into test vans. Ek filitreleri ile birlikte HV 

akuple metodlarını destekler. 

~ 0, 

Faaliyet alanı: 
4 kV - 220 kVşebekeler ~ 0, 

Faaliyet alanı: 
4 kV - 220 kVşebekeler 

Pre-Locating 



 

 

 

INTERFLEX 140-P: ÜRÜN PROFİLİ (1) 

 

+ Yüksek performans düşük maliyetTDR; 
+ Küçük  & taşınabilir dizayn; 

+ Full özellikli ve karışık HV akuple 
metodlarını destekler; 

+ Menu rehberi ve kolay kullanım. 

Temel Özellikler 

İlgili tüm TDR modlarını içerir (Direct/ART/SCC/DVC/MFC) 

Birçok Analitik Özellik (Farklı Eğriler vb.) 

Direkt 3 Fazlı TDR Ölçüm Kabiliyeti 

Otomatik Son- ve Hata Tespiti 

Döner buton ile basit kullanım 

Çoklu Dil Seçenekli Windows Kurulu Aygıt Yazılımı 

Sharp Yüksek Çözünürlüklü 10,4“VGA Renk TFT LC-Ekran 

Başlıca Teknik Veriler 

Ölçüm aralığı (pasif) ..................... 95km (250km) 

İtme genişliği ................................. 50 ns -10 ps 

Yayılma hızı .................................. V/2 = 40 m/ps -149,9 m/ps 

Çözünürlük.................................... 0,3 m 

Opsiyonel batarya paketi (LiFePo4) ..< 4saat Kullanım 

Ağırlık/Boyut ................................. 6,5kg / 406 x 330 x 174 mm 

Pre-Locating 



 

 

 

INTERFLEX 140: ÜRÜN PROFİLİ (2) 
Power -----  

TDR LV Kablo ^ 

 

 

1,000m i)0.3m/^s 100ns 346m 577m 

 

Pre-Locating 



 

 

 

INTERFLEX 140-M: ÜRÜN PROFİLİ 

 

+ Yüksek performans düşük maliyet TDR; 
+ Kablo test araçlarına entegre için küçük 
197 5HU raf montaj bririmi; 

+ Full özellikli ve karışık HV akuple 
metodlarını destekler; 

+ Menu rehberi ve kolay kullanım. 

Temel 
Özellikler 

İlgili tüm TDR modlarını içerir (Direct/ART/SCC/DVC/MFC) 

Birçok Analitik Özellik (Farklı Eğriler vb.) 

Direkt 3 Fazlı TDR Ölçüm Kabiliyeti 

Otomatik Son- ve Hata Tespiti 

Döner buton ile basit kullanım 

Çoklu Dil Seçenekli Windows Kurulu Aygıt Yazılımı 

Sharp Yüksek Çözünürlüklü 10,4“VGA Renk TFT –LC-Ekran 

Başlıca Teknik Veriler 

Ölçüm aralığı (pasif) .................... 95km (250km) 

İtme genişliği ................................ 50 ns -10 ps 

Yayılma hızı ................................. V/2 = 40 m/ps -149,9 m/ps 

Çözünürlük................................... 0,3 m 

Güç Kaynağı ................................  230V 

Ağırlık/Boyut ................................ 4,2kg / 143 x 483 x 222 mm 

Pre-Locating 



 

 

HV HATA ÇEVİRİCİ: 

KONSEPT 

+ Bazı kablo hataları önerilen ART & diğer tespit teknolojileri 
ile tespit edilememektedir; 

+ Ek bir teknik olarak HV & yüksek akım kaynağı yüksek 

dirençli ve aralıklı hataları TDR’nin tespit edebileceği 

düşük dirence çevirmede uygulanabilir. Bu genellikle 

“ıslak” hataları kurutmak için kullanılır. 

+ InterEng hata dönüştürücü yankılanma teknolojisini kullanır 

ve etkili güç eşleştirmeyi sağlayan süresiz değişkenlerdir; 
 

+ Ek akuple filtreleri  dönüştürmenin zararlı efektlerini kısaltmak için TDR ile 

kombinasyonlu olarak anlık dönüşüm prosedürünün izlenmesine izin verir. 

Hedefenen Şebeke Kabloları: 
~ 0,4 kV’den 35 kV’ye kadar 

Pre-Locating 



 

 

HV HATA DÖNÜŞTÜRÜCÜ: GENELBAKIŞ 

HTD 6 BG 15 HFC1-100 
   

123 
 

 

Hedeflenen Uygulamalar: 

Yüksek çıkışla/400mA) 

yakma & kılıf test cihazıdır, 

öncelikli olarak LV 

uygulamaları içindir.  Kılıf 

hatalarını yerini tam olarak 

tespit etmek için kesin 

kaynaktır.. 

Hedeflenen Uygulamalar: 

Güçlü yüksek voltaj ve 

yüksek akım hata 

dönüştürücü (25A @15kV) 

yankılanan devrelere 

göredir. MV şebeke sınıfının 

en iyi çözümüdür. 

Hedeflenen Uygulamalar: 

Yüksek akım hata 

dönüştürücü 100A ile 

yakma içindir ve 

sınırsız görev 

döngüsüne sahiptir. 

Faaliyet alanı: 

LV şebekeleri 

Faaliyet alanı: 

LV/MV/HV şebekeleri 

Faaliyet alanı: 

LV/MV şebekeleri (PILC) 

Pre-Locating 



 

 

 

HTD 6: ÜRÜN PROFİLİ 

 

+ Küçük DC HIPOT, yakma & yüksek 
akım çıkışlı LV uygulamalarında kılıf 
testi; 

+ Islak hataları koşullandırma olanağı 
sağlars & ECF-C3 ve TDR ile 
kombinasyonluyken çevirim işlemini 
anlık izleyebilir; 

+Kılıf hatalarının tam yerini belirlemede 
kullanılan HV kaynağı. 

Temel Özellikler: 

DC Testi / Yakma / Kılıf Testi 

Açık devre voltajının kısa devre akımına geniş oranı 

Voltaj & akımı ayrı ve analog olarak metreleme 

Hata yerini tespit etmek için yerleşik zamanlayıcı 

Kompakt dizayn 

Aşırı akımda kesinti 

Yerleşik deşarj anahtarı 

Başlıca Teknik Veriler 

DC (In) ……………………………………2 kV (12mA) 

DC (In)…………………………………….4 kV (6mA) 

DC (In)…………………………………….6 kV (3mA) 

Yanmaz akım (Isc)……………………….400mA 

Güç kaynağı……………………...230 V (50 Hz) / 12V 

Boyut ………………………300x260x160mm (10kg) 

Pre-Locating 



 

 

 

HFC1-100: ÜRÜN PROFİLİ 

 

+ 100A çıkışı ile yüksek akım hata 
dönüştürücü; 

+ Son derece verimli & modern güç 
elektroniklerine göre kompakt; 

+ BG15 HV yüksek akım yakma cihazına 
ek olarak tavsiye edilir. 

+ Eski PILC kablo dizaynlarındaki gibi 
yüksek akım dönüşüm talebi için 
sonsuz görev döngüsü. 

Temel Özellikler: 

100A çıkışı ile yüksek akım hata dönüştürücü ile birlikte 
sonsuz görev döngüsü 

%86 üstü verimli oran 

Az yer kaplar & iç termal etkilerden ötürü izolasyon yağsız 

modern güç elektroniği 

Analog metre ile akım göstergesi 

Yüksek voltaj koruması 

19” raflara kolay kurulum için kompakt versiyon 

Başlıca Teknik Veriler 

Kurulu akım çıkışı ............................ 100 A 

Max. değişken voltaj aralığı ............ 105 V 

Max. çıkış yükü ................................ 4,5 kVA 

Akım Metre/Çözünürlük ..................... 0 - 110 A / 1% 

Güç Kaynağı ......................................230 V / 50 Hz (-40%/+15%) 

Boyut ................................................511x483x132mm (19”-3HU) 

Ağırlık ................................................ 10 kg 

Pre-Locating 



 

 

INTERCON S-line: ENTEGRE TDR & HV Modları 

KONSEPT 

+  S-line, InterCON S kontrol ünitesine göre yeterli kapsamda 

taşınabilir ölçüm sonuçları oluşturur, güvenli & bağlantı 

modülleri InSAFE S hem de doğrıdam kontrol edilebilr HV 

ölçüm modüllerinin menzilidir; 

+  CU InterCON S kombine ölçüm olarak çalışır 

& HV kontrol arayüzü size menu rehberliği, kompleks 

taşınabilir veya geçici sabit ölçüm ortamında ergonomik ve 

güvenli ölçüm olanağı tanır. 

 

Hedef Kablo Şebekesi: 
~ 0,4 kV’den 35 kV’ye 

Pre-Locating 



 

 

 

S-line: GENEL BAKIŞ 

InterCON S InSAFE S BM 15 DC 40* SU 4-2000* 

 

Hedef Uygulamalar: 

CAN BUS iletişim 

arayüzü ile birlikte 

kombine TDR, 

ölçüm ve HV 

kontrol birimi. Uyumlu 

modülleri doğrudan 

control. 
Teknik Veri: 
CAN - BUS 

 

Hedef Uygulamalar: 

InterCON S kontrol 

ünitesine uyumlu 

modüller(Yakma/Kabar

ma/Test/AF) bağlamak 

için güç dağıtım 

modülü. 

Teknik Veri: 

InSAFE 1-1 

InSAFE 4-6* 

 

Hedef Uygulamalar: 

Yüksek direnç & kesikli 

hatalar için yüksek 

akım hata dönüştürücü. 

Anlık izlenebilir. Kılıf 

testi & nokta atışı hata 

bulma. 

Teknik Veri: 

YakmaMax. 15kV 

Yakma Sürekli. 

25A 

 

Hedef Uygulamalar: 

Hassas akım ölçümü ile 

kablo testleri için DC 

HIPOT kaynağı.  

Kaçak akımı zamana 

göre görüntüler ve 

kaydeder.  

Teknik Veri: 

HIPOT 40kV 

Current (In) 7,5mA 

 

Hedef Uygulamalar: 

2000 J ile LV şebekeler 

için güçlü kabarma 

birimi. 

Teknik Veri: 
Surge 4kV-2000J 

* Şimdilik sadece test araçları için mevcut. 

 Pre-Locating 



 

HV AKUPLE FİLTRELERİ: ECF (1) 

KONSEPT 

+ Dış akuple filtresi TDR’nin performansını arttırır ve ölçümleri 

TDR kombinasyonunun yanında bir HV kaynağı ile spesifik 

görev sırasına koyar; I 

+ Yay reflektometre teknolojisi filtreleri en verimli ve en 

gelişmiş teknolojiye sahip olmakla birlikte bağımsız 

TDR’nin bulamadığı yüksek dirençli hataları bulur. HV 

dalge birimi ve Wt   kombinasyonu elektrik atlamasını 

uzunluğunu ölçer. InterEng filtreleri indüklenmiş dengeli 

bobbin teknolojisi sınıfındaki en iyi çözümlemeyi yapar. 

Hedef Kablo Şebekesi: 
~ 0,4 kV to 110 kV 

 

Pre-Locating 
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HV AKUPLE FİLTRELERİ: ECF (2) 
KONSEPT 

+ Voltaj düşüş (D) filtreleri DC test (HIPOT) kaynağı ile kombin çalışır.DC’nin full 

voltaj çıkış aralığını kullanır ve çok yüksek voltajda yüksek direnç ve atlama 

hatalarını sırayla tespit eder(35kV ve üzeri); 

+ Dalga akımı (S) filtreleri HV dalga birimi ile kombin çalışır. Atlamalardan sonraki 

geçici akımlar ölçülerek hata izole edilebilir. Yaygın olarak kullanılan bu metod, 

uzun kablolardaki yüksek direnç hatalarını bulmada enerji verimliliği 

sağlamaktadır; 

+ Çevirici (C) filtreler yükrsek direnç hatalarını kalıc olarak çeviren yüksek akım hata 

çevirici ile birlikte kullanılır. TDR çevrim işlemini izleyebilir ve oluşacak bir hatayı 

hemen belirler aynı zamanda zarar verme potansiyeli olan çevrim işlemini 

yavaşlatır. 

Pre-Locating 



 

 

 

HV AKULPE FİLTRELERİ: GENEL BAKIŞ (1) 
ECF-SF 

 

Hedef Uygulamalar: 

Ayırma Filtresi TDR’yi 

yüklü LV güç hattına 

bağlar (<400V) 

Faaliyet alanı: 

~ 0,4 kV 

ECF-A12 

 

Hedef Uygulamalar: 

Dalga birimi ile kombin 

ART ölçümü. 

İndüklenmiş dengeli 

bobbin dizaynı. 

Faaliyet alanı: 
~ 0,4 kV -12 kV 

ECF-A24 

 

Hedef Uygulamalar: 

Dalga birimi ile kombin 

ART ölçümü. 

İndüklenmiş dengeli 

bobbin dizaynı. 

Faaliyet alanı: 
~ 0,4 kV - 24 kV 

ECF-A32 

 

Hedef Uygulamalar: 

Dalga birimi ile kombin 

ART ölçümü. 

İndüklenmiş dengeli 

bobbin dizaynı. 

 

Faaliyet alanı: 
~ 0,4 kV - 32 kV 

ECF-S32 

 

Hedef Uygulamalar: 

Dalga birimi ile 

kombinasyonlu dalga 

akımı akuple 

metodu.Yüksek direnç 

hataları ve uzun kablo 

hatları içindir. 

Faaliyet alanı: 
~ 0,4 kV - 32 kV 

Pre-Locating 



 

 

HV AKUPLE FİLTRELERİ: GENEL BAKIŞ (2) 
ECF-C3 ECF-C15 ECF-D60 ECF-D110 ECF-D** 

 

Hedef Uygulamalar: 

LV güç iletişim ve sinyal 

kabloları için yakma 

ünitesi ile kombinliyken 

izlenebilen hata çevrimi.  

 
 
 
Faaliyet alanı: 

~ 0,4 kV - 3 kV 

Hedef Uygulamalar: 

MV ve HV kabloları için 

yakma ünitesi ile 

kombinliyken 

izlenebilen hata çevrimi. 

Faaliyet alanı: 
~ 0,4 kV -15 kV 

Hedef Uygulamalar: 

DC HIPOT ile kombinli 

voltaj düşüş akuple 

metodu. yüksek direnç 

ve yüksek voltaj 

seviyelerindeki hataları 

tespit emek için full 

voltaj menzilini kullanır. 

Faaliyet alanı: 
~ 60 kV 

Hedef Uygulamalar: 
DC HIPOT ile kombinli 

voltaj düşüş akuple 
metodu. yüksek direnç 

ve yüksek voltaj 
seviyelerindeki hataları 

tespit emek için full 
voltaj menzilini kullanır.  

 
Faaliyet alanı: 

~ 110 kV 

Hedef Uygulamalar: 

İstek doğrultusunda çok 

yüksek voltaj seviyeleri 

için votaj düşüş akuple 

metodu 

Faaliyet alanı: 
> 110 kV 

Pre-Locating 



 

 

ECF-A32: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

+ İlave dalga birimi ile yüksek direnç 
hatalarını bulmak için TDR ile kombin 
kullanılan kompakt ART 32kV filtre ; 

+ İndükleyen dizaynı enerji dönüşümünde 
verimlilik sağlar & hassas sonuçlar; 

+ Dengeli bobi dizaynından dolayı EMC 
performans sınıfının en iyisi. 

Temel Özellikler: 

Endüktif tip filtre (Yarı-Aktif ART) 

Elektromanyetik dengeli bobin 

Sağlam gövde ile taşınabilir ünite 

Test araçlarına kurulum için monte ünitesi 

  

 Başlıca Teknik Veriler 

Max. Voltaj Aralığı  ................... 32kV 

Max. Enerji ..............  .................. 2500 J 

Akuple kapasitesi....  .................. 30 nF 

IP............................   ................... 40 

Boyutlar ..................   .................. 670x225x445mm 

Ağırlık .....................   .................. 32 kg 

 

Pre-Locating 



 

KONSEPT 

BAĞLANTI AKSESUARLARI : 

+ 

+ 

+ 

Hedef Kablo Şebekesi: 
~1000V 

Test altındaki cihaza daha iyi bir bağlantı sağlamak için 

tasarlanmış bağlantı aksesuarları (DUT); 

Ölçüm hassasiyetini arttırmak için gelişmiş 

yapılandırmalar; 

Kablo veya dağıtım kartlarını ölçerken artan güvenlik için 

ağır tasarımlar 

Pre-Locating 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BAĞLANTI AKSESUARLARI: 
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