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. SPTS TNE$flI
- .i,;.s**;**oes

.:,

' 1. Zastoso'.!anle
2. l',l;'posnżonie przyrząrlu
3. iTstępne cz}'rrnośc1 praygotorvawcze
4. Dane teohnlcrne

4.2. zróe ło napięcia probi.ercze5o
4 .3 . P o:'łiar re zyS tarrcJ t
4.4. Sygr:allzacja stanu przel:tcla ctlelelrtrylra
4.6. Żasilarltę

4."I , 0ripornońó ruecl:aniczna
4.8. lĘlniary .i. clężar

s. Zasa.}a riaiałil*ta '

s. Prrepisy' be'łili.ect:etis trta
r, Prx1'6.oto*anże przyraą&* do pracy

? ' 1, 0p1* g1c:llcntórv utrtesu ezony*h na p}ycis cEołoiieJ
T .2. Opi'* ele ::ierrtólv nmieszoaonych na tylneJ śe !.anoe iłrzyrł:łi,;'ri
?.3 * Doiiotryt;anio 1ronlaróri

:B. 0,rts schel:atu olelctrl'cznego
9. 0p1* lronstrulrcJi nec!łantczneJ

to. Kc.nserr:;:rcJa przyrząd*
1'1, I}ot]stai''oiy6 r'ls]iagdl';!tl tlotycząos napraTY

t2, 1fruil5ał1* dot3'cząc€ transportu
f $ '" 

l.';l3.iilłgłltr1a dotycagŁce praeclrowylYanla

s I.[cd'nteeenfft.łŁra.d y .t lcI t ru n i et no'i'
I
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-[nstrukoJ a 0bóługl
!,llernlk laoInsJl. typ P**SS 0T*04?

L. gĄg!!9!:Ąłllg

}{ierrltk 1aolaoJ{ !3,'p P*43$ przeurraoaony Jeet do baclanla rr}aś*
o1rłoścl mator1ałr5ę dieLeIrtrycznych /oraz pocluespołów €1eletryoz-
nych 1 e1eiitronlcznych z d1glektrykloru,/ pod dzlałaniom przyło-

-,'żo::ego:rapięcla atałego w za}łrosto od 20 V do 10 lrv..1 umożll*
:l.lv1ad'rŁonywan1enastęprr$ącychporn1arów:

,,,, 
' * n*.pLęcia. przy którym po$staJe JonlaaoJą,d1el'oktrykn bezpoś-

')'"' rerinio poprz€rlaająca prrelrla1e-

- pr'ą*u up}yrru
* Tszystano$t txo}acJt. ł

z . iiiigsłłl.jiĘ _rł!IeI*!g
}'{żęrrrik lzolaejt typ P*433 doetaroaony Je et
J łic ;"'lj l'li'pss{rż eltie n:

- kabe'1 po*li*rorry wysolrlego nap1ęcla
* ltłlt;c} pr:mfarowy pomocntoay
ń l}U:i}:oijiec oc lrronny

1ns t:'łtl.c ja ,rbsłtrgl
* beapżeczl:ikl topilrorre Btr2o,/tĄ
* h**ptr r:csnl}el t,opikorv* Btr20/1,64
Ę :łnróil]la s5'3lla}iza;yjna E_10_12V-0r2e5A
- Fl€olrdtvlła sygr:a!i.nacyJna E*t0*}B{_5

łącznl"o a następu-

s . ysTl'*ss*g3lijxgr gl*Ę3glg2'ł9g'}Yggg
).

,-',;]1.Fo attJęeiu polirol,'ca g &lernllła 1nolacJt na}eżyl
''':'j',' . -" ,"oi';'_'.'^'.,.,r-ł .d t-**łl.^*-'l ł ła* *^ł^*-^*_* J_ _^_*I'._ -"'',.',,.=_$!}:'*ri'ilr1ć aEy prxyrnąd Jest prgy$tosorran;r do rrapl'ęela Jalc!.n

.'Ę,|1ieysponrrJe u*ytlioli:rżk" lY tym es1u naloży $raełąegnlk naplęd
',.],::, &&,Ei1laJąc1"*lr, ktdry Jest urnf'ee3cBonr Bą tylneJ śc1ance prŻy*
' r*ątlu u*tarvld w poaycJt ocl1;o*lailaJąoeJ naplęclu uast}aJącemu

przyrar;d
Ustarrienie irr2\ełiicztlitra napięć zas1l'aJącyeir na ęłaścluo na-
ptęcie jest poiraZatle l:a rys. 1.

p'"v""ął"*uo*tąrc?:atlo n'"uu' *ra*e'o* śą przy$t*govanę do ga*
si}ania tlapLęciem 22oV.
iT ceiu zabeap1o czeJ :n przed niewtaśclrvym dołąozonlem kabl& po*
mlaronogo 'ii{ zr.iźnicol?ano Jęgo zalcończerr1a' Należy zrłróció
uwagę na połączerrig e'l;ranu kabla pomlarow€Eor i zacl.skLonn

82t.1
ezt.1
6Żź. t
szt. l
sat. Ł
śEt, - X7
śat. 1
sat. l& f

K.Brzeziński lĄo8 68t
tr.0 E.68 r.

19.06 , 6E,

- 
1"i:::r ; I
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liedn0cu0lt8 lakłady tlektr0rliclllBi

lparatllly Pomlatolloi,,ELP0(
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,#*'

Ilkl}uGaonym ę umlssr.c&6r]ym ną płyo1o cgołowoJ przyiuał1rlu.

{.

4.

p.:i!-'ti.9IEIgłłg

1. Żrółiło nalięcln probier'eŻ$/.'.o.
ą&5-}&A!-

- Zakres nnp1ęcla irrolllerr::4ed ' :lrlV ,lo t0 liV
1ło t p}yn:ri"e rr pel11a*lil.ł:$;:lci;

podraltresyi 20 * giiiii) 'V @
*$ * 3eii$ v
20 *10{CI0 V

- }triecloicłłtiność t';s]ia.zaii lrłil1ł; c lł
probier$zogo irig pl'g€]i.l"etclŁl t

llłr;'t*ś*l" lioiic oi:ł: J

re ;1u 1 oi,li'ltlc ęlt*1;t.;*

s.i'! rł s ttl * tł::!;tt tls
sl;:tl 1 ]tis!lłti:ltl !,,t

- Amp11tućla gkłaclorveJ amiolrn*J
-- ; ^ -.. -.,.- .. lllio I}I"zir}];:l;lł: {I t s;l, rrarŁ***i IiiJi}jt".
cla Prol-rier0t$tis

*tŁeaystarrcja$eil11ętrzt:a*rćtl3ar}apt{jcia>
4 .Ż . !oi:ria r-Pl{t$u- uJr } vt:'u .

- i]al;res pot*l'etru pr;";clu u1r}1.tłu CI'01 iltĄ do 3tiU 7:ić połlzi.r)tresy 0,3; 3; 30; 30o 7r_i
- n1C'ltlllłaellrnśó pollliaru' 1lt';ri'!tr

npływu n1o prae}ira$:i;r.ł Ii''l 1J i]l, llLit'ł-łt};i't ł-1 ł:

tv;lr'tołi*1 l;o ił:tll:i: 1 e;i,łil J' r.'$Lit:"i-l:l!,*i

4.g. i'ołilr-rezistniił j J .

ł ffil]rres poiłiri;-it * 3,rrl,J9 do li){-,i}i.i$ ],ifi li;r1-; ji ,';.i-t:;.ł 1lul-'li.ujl.(lr' ' r,}

t li
3 4 r'ls tlłr {uu*tlr;il ;,t,P lriipii;i.l iql1;1'1;,';.,'.

tlti;rr'*l'iym 10 ]cV

* Purlz;tl(re$y ł'/y'52x 41 Pł,S?x lQ l Mśkoz ,.Ęś)xros d/o ł?aPtFui7
ponaroaego łłł .-, i Ęś} t r'o l frLQ*łoa ,u,Słł!o5 t ^lrf7x(o 

ę d/ą laś lłr,'@:
* N1odtoIłłirtltr,:lid ponl'irrtr rąn.v g t;,rllt} J 1 * n1o I)I'źię ltf :lt}Ę3 f J'G;l,

l1łl 1' li:,} s tl; i c lt 1lr'l,l 1,, t l. l :

x:;ł?,Tf}fł.r;,
mii'ni'(a.

ELPO
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Instrtrk'cJa 0b6ługl
},Iiernlił 1zo1łrcJ1 tl"p P433 0T*04?

4 . 4. pl.g:ial t xilcJe* $ tagu*pgee h Ie la*d 1e f e$ try[,n*

* P3.'Zi'rrnpięc1u riyżsaym od 1liv gt;rłt pI'Żeb1ci;l q.liel'el'trylra
sygnalixori;:lr:y J es t zrrdtłl*c*n1om s1ę Iłtlił1łkl lłon tł"*ln*J 

*

- podefr&s pol:ltirru pri1du mpł3'wu, 9talr 1r*g:r*e11,Ę*Ji,l.r;3,prłręli1*Lę
dIe1ętłtrytta $yg]].rI1zor*łrriy Jł:*łt nk"us ty*rn1* ldr'x;r*l*l $ł-Y$*:,3*

ne rv g ł oś ll1 l:tt/ 
"

4.S. fi;rsilayig.
iltld;iirJ zilsilłrtrla z sloot nłrptęc1łr prZellll.sllllo,'u 2sr} V lufu 1:?V
11rl: "110V S0 IIz,.

iloprrsr.łEłł1lrę r:*i1.*rny nnp{ęd złts1l.łrJąu},r:lr ll gr&rt1c;rł:!l 1Ę 1s;l$ 1;;1*

plr;c i a nłr;r"in;ł}ne gt.
I}o5:l:sgc*aJ.ne t',':i':j";i:lY *3tstot11woscl nap1ęd p!{s1]aJą*l'*h + !,ł.
['ultłir lnoc}" ś 1gtl vś.

4. tj. -;ri"rrrr:il Jril,',J gir'gł,rrgilu.

.?;ij'l'*F tc[]:i.asrJttłr prłrcy 2$s I( do ł13 It l*"ł do +4oscl''
l,5,:r!l-Łl;';'i*]l:łr ui1'':c'tllość rł'rgt'r;*na pł:ił1gt!:::*r da s0s prxy s*il I{

7ił\)r: /,
"'{ . T - ullr;i:.:.'lr*i* 5rrgl:.'.łti*;:y:a.

lJ"łJ":'}'l; iid nl*:,:o ll5l{ llill'nź;ofl$ na ll1ełlle ll;lo lIilji1i, 1 tlstl,ei1li3,
lł *ft,1r;-lł} rra*1.,;{i*:*tr!łr t płzenos aolt! a trT Bt;,lrt!.o r:ytąc5r*xlst?l*

4.s, ;j:'gi#g I gtt"*#r"a

1,'}'fu i ćrr"y Ą L2 }l' 1 $l} x !]'ł 3 lnlrt.

eii'.łnr rr}i. 11 l'g*

6. g*gi***u*l:*Ł*iiI*

lY c*1.u dole o'ttatti'a 1rr:łll-;,lt'u, el em$ttt }lir<ltl'r;- n;r1u:iy płłą,t:r,1.c & ii;;
ltt!iltlm trolncJ1, pr:.:}' po;iiocy |l;1ll'lt hnłląłyc!l nl.ę.'śr:lą r';i;il.ł.i;l" r,illłl
pr:.:y r"x i1ł'!-tl. .

}laIczy prrt:l!r;tać, źe rtź;1 cle lnn;clr lilrb1t łlo połł;e::0trt.a l"tl1ll'}rll*;r
1lło1łleJl ?, ele i''cliIel'l h;trllrll3'rl, ltoże łvll 1erió rlrlł].t{l{rli,J' ll}ł:r1 llr,',|'tl ll
Spr;li r,.jtr,, rllYl",J gf;iri! .

Prrr'łł1c::rltlr poclaaliresót'l 1li1111ęe1a probiorce*5$ ilaIcź;y trł, tul' i.' {rt{

r,łnśłlrry po,1i;a'l:l'cs. Prry 1!nrJ,st|i1clt prrz1,cjaelr l.l'?,ełą*rtrLlłir 1l, ''i -

rłiłreBótł, tlm{e su c*ollB są nlt1l1sy tnf ormrlJ4c6_'o riilr'tońr:i.ł.tclt ei'','"

ELPO&"\
liBilno$rollB

fiparatury
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InstrakcJ o Obs-ługt
}{1ernf.k !.aoLłrcj1 typ Ir433 0T-04?

S.

plęola problores6go oe1powladaJącęgo p€łnemu oclclry!"antu wstaź$kt
tvsliaźntlia, ne e'!łl:;lil podzaleresi6 .
,Jeżel1 wąrtośó nap3.ęela pnob1ercuogo ł DrzV którym następuJ€ prz(blcle badanego e1"ełlen{:'tl tr1o Jeet &nane, nale ży ptzełąoanlk pod*
aatrresdry ustawtd na pcdzalires naJnurleJsay /t łłv1 1 płyn;;; --_
rwtęlrsad,ćnap:i.ęeLe po!:rętłe nr potoncJontotru ounaczolt.go; \ il
Następnlo prue &ąozrł1ltlen podaaltrssdly stopniorvo rvvbl'erad coraa
r'*yżsrry poć!zalrres dcpłilct nźe osiągnlo gźę napl,ęoru ;.;;;-;;;;;"pruy iltdryn tl bac!łrnyln c]ie1e ktrylru aacznie r.qystępor.łaó Jonizacja.l'artońc naplęc5.a ;irolr*eroze 6o, prryłożorreĘo c}o łaoanego ur.*Irrio
odc::ytuje eię na oi]t)otviedrlJ.ej slił].1 rvsl(aźnitra tlyct,yłori.go. 

---,-*

Pomj'aru prąr}a up}yiiu cToiio:ruJo s1ę L)rręz praołączenle n"i. łąaŻ,-,.,nilia rodzaJu praey w pozyeJx l'tr{v'' w pozycJę ,'p4,l. 
i,3eże1tclo1cłac1nośóoctczytao1;ażgg1ęn1etvystarcaająoa,na1eży

l)rEełączntlclenr rlybraó rtłaśc1r;;r podaalires poml.arorvy'
Pomiąr r€uystanoJź baclanego €1enenttt jest złrirorvn1o;ly przy haplę-ciu po*larowym 1 lcV Iub 10 kv. Praęłąoznlklen rodza3u p'".lr-r-T 

]należy vylsraó tat;l podzalrres aby wirrtośó oLelnentu -;.";;;;;" . lbyła zarrarta w środicorreJ częśot eka11 rvskaźn'ka lvychył;;;;;: 
i

Etg_e'płęy be zpi c c ze ;'ls t'.:''a.ą--b'---t*-ęx_*eb-g -

- Pi'zecl pnzystą;lie nien do rvylrotrytran!a ponlarów e pl-ryrrqd rraLoźy
uf,tenló.

- Do po;liarórv rrależy
rządtt.

- Przed Yozpoczęolem ponlarów ustarvló rvłaśolwy zalrrge naplęolaproblerozego. '

* Podczas pomlarów nle dotyliaó żadnyoh slementóg będąoych podnaplęciet.
+ 1{$zystkle napral'y dotconywad pruy wyłąeaonyn naptęolu zaglla-

Jącynt'
Uwafia!
obsługlrrant'e przyrzą&rr pode4ae badaii e1erłentów ha, przelr1o1g ntagtr*arza nlebezplgcze;istwa Borażenią prąrlem elelrtryc z,ny$) nawet
w prEypadkrr bezpośrednlego ńotknlęcia ko'iicólvkl koiłą l,ysoktego
nap1ęcla.

I

I

I

u*ywać lraT:tre stanowlącÓ lvytr}ogażenlg pruy_

&*'
I[ednsEzBnB

,lparatlIrtr
Iafilaćt Elgltr0niElllEi

PomiatosBi pELF$s
łrt 5 'lloqtł
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,InbtrukgJ a' Obnługl
iill*rnlle lzolacJi typ P43$ OT*04?

Jer]nakżg pruy badnnlu lrondensatorów a pojemnoi{cl powyfo$ 10s0pr'
należy zaclrorvaó ostrożnośó 1 natychmlast po próbte koridertsator
roz}aclorvaó.

?_ PHZYGcTi)\,'ńI.liE I)IiŻfiiu^I]TJ n0 PitllcY-';-;--;--;------
7,L. opts _e}ol,rontóv uryigsrczol]}'glr-na płycte_czołowe!.

!/ldok płyty erołolłeJ pra€clst*rrrla fYs ' Ż tstr' . . .ł,ę '. . ł .
}ła 1lŁycie. czołotvcJ rrrniesacŻ,one są r1astępuJące e1elnentyt

T . L. L, Jo}iaźxlĘrl'gc t}rsogrf,

T*rczą r"łs]tańnltił:, rvyciryłowoglo x}ogladą trzy łutrlr ilE któryctr
llpisnna są łrzy sJiale.

, 
- 

, L,,i'ia górnyrł łrl],':ą.r r::lisane są rtał'tośc1 ottpowiadćrJ$Jcs naBlęe !.u
lrrolrier$ zernuL, n kY
Łii'; ślłt')iolvy Jłst oplsany dla wartośoi prądu otl o do s001ń
orafi ł:13-a :i.i;lżę*źa probiorcfi{:go $ kV.
l,uk ł!o1rry słrłży rlo odczytł'l r'łartośol rezystarrcJ1.

?.!.2. tiriaua}ny tvsl;aźntlr przebicla ofinacaony 3est rra xlłyclt caoło*
rloJ 'napL$€m 

|'Przeblc1ę l' .

l'{o:łent po\{stalrla Jonle€loJl I'awiuoiteJ rł bacIanym
prry rrapź.ę*ltt poniiaro$ya > t lrv, aygnallzouany

nap!"ęcla problerou€so

eLemenota

Jest *tł1g*

me A pozl-cJe
oenl ell l';'ęll;a ńn j'I;a'

?.t.s. PrBełącanik poclzallresów
oEnacaon6 n.'{stępuJąco!

fE.ta 
!: t3 t! * En i= 3 3 *t l'! f* t* a Bc g Ę!l* E 

'3 
lE lll 

i:l 
- .]:

t?. lsrt
l- * * * *t* - * - - l*

I ruu r.totrv 
;

, PvaycJfl I

lc---.-*-!**
I oznaaaenlo i t
I

*q.ł

lrV
t! !!l al lli !- !tr 3 E :! iB ta !! !s ł; s! fś t- * !a Ę !l |! ll ;: 'j '' : |: ': 1':

?yzez ustatęźenlq pruełączntka v Jodną a ł trzeclT " poa1,_aJ1

dokonuJorny rqłboru włąóclwego podt*rlcresu naptęcla probler*
c zego r

1.L.4. Polłrętło oznacaonę l' /o\ !l służy do koreko$t zera
o 1ektryczn€go woltonie L'ł'a.
Koreltoję r,eta elektryozn6go pr?eprowadza s1ę w pozyoJ1 2

przełąozntka nrodzaju pracyl', ps okrof'l'€ nagrz€l?arrta przy_

eA
liedn0cz0nCI lakładv tlekt10niclllBi

i

ńparattlty Pomi$t0ilBi ł[ L P0 s
ELPO
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faądu. Nale*y wórrozas tlskazór.ilrę rvskąźnlka g,yclrył0T{68o' przg
poliręcanie polirętłe;n u 1ewo ltrb rv pralvo sproivadz1ó do po_
ozątlcu łuiiu slie! { rrriralinl!(a ouneczoneJ l'on.

?.1.5. Przełączntlt o'brutowy rodzaju praoy olireś1a w sposób za6ad-
ntoay rrliład, Bołąoaeń vetrnętranych 1 atctualny roclzal praoy
przyrząrlu.
Prze łąoanili poslarl"a s pozycJ1 ounaczonyolr następuJĘrol

ItE!===!=======
r=-=r=ttrr!!-tt!3:=!!lPozyc3a 

* r *; = r = -r* = 
r 

* 
; 

* * 
l 
-;tłl*'l"uo'- j

ł** l * Q - d.* * - -|Ł _ _ *-|--Q - *r-*- ł _;- ] **_'I I .-.--:'--J
1.Ozrraazgnle I lev ilł'fixr IltSlx1o|usżxro2r usłx10{l l r 30op",\ |eopi irrn i o,3PĄ ;

L - - E' E t ='= * * ," t El !ń g g sr *l'tE lt !' !B t E B e 3 {! rg g a. * J
7,7..6" Polirętło nłączrrl'jia s1ec1owcgo oznącu ono |ls1eón służy do

włącaenla naptęcla zasll'aJąc€go or&a do płynneJ regulaeJt
napię*ta probierc ze ' ł, i7łączenle przyrząttu sygna11zuJe św1e
cente Lamplt! umLesfił;Łoil€J nacl pokrętłem.

T,L.7, 
'u"*u', ''-'' 

l gnlauclo ll+ll są uacisliaml wyJściowyml źródła
prob1erczego. Ptzy tlżycirt ltłrlr].1 z rvyposażenia do zac1s'. lv

tyclr podłącza s1ę e1enent barTany.
?.t.B. Żaalsk ozllae zony- rl {' rr po}ąc zony Jest galwanlcznle z obu*

r1orłą ptnyrzłrdu. Słrrży clo uzlemienla przytząd.u $ cuas1€ wy*
konyrranla ponllarów.

?.1.$. Pokrętło regulaoj1 getra neciranlcun€go słrrży do przeprowadag
nla lcorokcj1 u*ya raechanlcrneso rvska{nll(a !'}icl1yłowego'

7 .2, 0pis e1ei:elrtótv ttnie gzc?,on'J'1it-l:la !l'!ng; śc lance-przgrzą'ltł.
T.2.7. Przełącznilr naptęć uasilłlu ie;'ch, służy do dostosot.;ania

ulrłacu do otlpor'l1eclnioJ rrartośc!. naptęcia zasi.1aJącego.
TTłaścltYe ustał'len1e pT3ełącznlka tr zależnoćc1 od iłartośc!,
lui;'|ecla pr:lenienlte".t ,',:icc1 zas11ająceJ pn}:,-l.:i:.i]o il'1 fY8. 1.
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T .2.2. Por1 prz€łącanlllte m naplęó zasll;-:Jąc;'ctr untle s?:cu oue oą cllra
gn1nzrla bozpi'ecantlrorve ' 1ilarto*ić nolrr1naIrra natę że n1a prądu

Jest optsana na płycle.
- tr0A bezPieczntk slecloliy

1A bezpieczniIt anołlo*y.
?.3. !oĘony!:au1e poHlarów.

?.3.1' lĘliaz czynnoslc1, lrtńro rtłr1e:i,y tl1'litrnłrć trlrred pri,.YBtąp.i clttę;,t

clo li5'ltonyr;ania po;ntardw.

- sllralrdzió czy cz3.lruilt1 najr1ce tl1l}1'r'ł lta prncę pI'z'yr"ziirJtl

są aarrarte w 5rall1caclr poil;:ri1'ch tv ptilllle1€ 4.ti. tr1n1eJsl:e,|

ins trulici I 
'

- sirrar.łdz1ć czy.ustg$!err1e l:ap1i2ć ::łts11a.i;icył:li Jest r:5ttt1t;+

z wartoócią :rłr1:ir;cia siect oł'irr ci}' bc::piłnzrl1}li r;rjq r,;'!}'-

tośó prąrlu l:lr,'l:'lto11o1;cgo zgiłłjrlą ?' o;łj.sen,

- t!Starl1ó przi,r*ąrl rt po:yc j 1 pou il::c j 1fu'[., u!;'r:l'.liie .! t ;l"i;r:t'::.i':.;.'"

tuJąc c'lo tcgo eclu otlci:yl'erlie rącr:ll1 pI' jŁi'r"i:,';ł1tt,

- na1e*}, silral'łi!nió czy rvsiiłr,ól";lia tisl;i.iźtltji;t;:ir;rjł1iljr: j.,i,. l-tt,.

lił;lt}rtie n por3.cJi zerołe j. Tf rirł:ie potI'l:ł:}i',, .'i-}].'łi:. ri].1ii: i

do tc j porycJ 1 1.lrz1' I)onsc:,' pi:lrr"ę t}a xtl;l ji"lt.t;!;;ł;ł:;'tr .1:i*

rr clo1rleJ cnqł.e1 risl:ajili1:;ti
ą o}:tidorvę i]rn}lr!:i'.!lł t]ci}ącri'r', do llfij.t'] liiił:lti;'r fl J"ł! ,'''1'iltiiu*'Ji ;;i"'

uirJllszeJ ltiż 4n .

ifożrra tcgo t'!olrt'lllaó }]r:"':y p0:,i}i}}' i}]'",1,t}1;.'ilu 'łl.ti l ct-,ii1e t1o r:ł j j ł
unoż1itl1rr to itigt;rl*c jir $1te i c,illl 1'r*l:li{r]il;lł';.*niłr r'i ktdt11'li

przyrzi1tl na p:-łeol",';:ń l

ł fr& po!'1'lljcą irrzei,;ot}tt xilsi'ltł.j,lł{'i".fi iloliił:i:1'ń iłra}'r'ząłl z ś'i1i.l-'lł1

napięcia prxcłil'ielrnego. i',i;ic:;:3'łi ;lr'i } 1k1';.tl l't l'eŻ, i}rg$l;ręn{it;'i i}

tY praiio po1lręt}a potcr:cj$I.|* {'ttt oll:l:iłczłJllir&o 'ls1cjtl .

fł'łączente }tnpi'łcia 7';r*sil.l.i"l:t}{!i':$ .1n.r t' sl'&ll;tI1^z *rrane :{{ii}:1'l $ "',

nten si.ę }ą;i:ph1 s1'glln1l r:re-l,'illoJ ,

_ p1:nsd prtrystłiilierr1eia d.o prlnl';rr'łirv prz}'rrąd lraIeży 1-;}'ł:.I':.e; :łri

ptnlr 20 nitt.,
- po olrres1e nirgt'lle\!Ania przyi'r;irl 11'}"aer*1v&ó zgodnt€' Ż 1;.t:i:,;i-:'i

nlami pttnktu ?.1.4, nlnieJuzr;J lustrriltcJl.

iednocZ0ne lakładl Elektl0nicznei

lpalatury Pomiarorł{oi uELP0(&t
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}.{ierttl!* t ro1ł:łcj t tyt} I'.&}s 0T*CIłl?

?"3.2. ]l,rł rttJe 1':"jr ;vi:;llol';cl 1uoJ.acJt-rra IJt"gc!ig ig.

3}i-rł1i.;li1' *I.c+i:t*ttt nałą,;ayd nlęł1xy piacis.lr_ llAll 1 1;rrl;rlr1o ll.+ lt iJ{,l j*
J.,śi'r,,liiio lrrb I}r}:y tlżynltt lł;i}l11 r tj:I)t,s.!;:.e ilia"
I'r'trl}:l;ł;xrrile rłr*r;lJu ptrmił:r'n us1łtl'łi-oJ tl pł:xycJ1 ll!; lvI|' 

' li}:'**}ł.1ł:::
}til,l ilill]-'!]*:r{ly il;1 'ir1,'*i"n pr'oi:i rrł:ne$ff tl*tłr'lić Ji;l *;";, 1.łil'1' 1.lł}il'f,;'t*
ji-t"ł;,: ]l u 3, 4o k V płillx-l.; t,]:elil t:i:_1'tl;{{.}Ł{}i].}l.l_:l *' } !l us {'łrilJd }.!l'i.*

i:i.'t:;_t}lil'r,. :ln:r"t*;iłi l'l;'t1lJ'ł;*l;: ;lr:łili.lśj.l'"1.,,e i'-ij"
l,:::;. {.t"lJil :iltpił",*ia pi"e,lr,i*r*':*ł',j '1 oro3'|'\ : 1.'r

. rr1'r:J.' .' r:lrli ill.,i.[1.

Ili: i;rł;::iii* t i,;q.': ł,-pł1'j rrrł1ri1*:i';,t $ i;V *ł}ła}'f'tl;!Ć'rr$ r:a łłX-t;ti:i'l:!1'.1':r 1il.*

' l;t'ł li;lii'l j.* ,}*:];,;'ii po p.i:;j}'łiJ]]:'lrlitt l1*:ll_i. llit},il$[s l:;r1li'ł"cia llr'*|l j*;;'

{];.l'.:i,'{) Łlj';:1łl!i.i i:'!ł: i::rr-l'łrcjl tti* n;1 :jŁ'1 1:lt,jł: ' 
!.li'I 1€tliJi :ilvi-q)':-''ł3.ć *ll".-

I]U;:-i'łl ,.'i;..l-i.t-r i': "i 
j,,:4 łłł. PrH$bieiął t'!'.i.41*'ll'. 1,r";,'łt,ł'i;'i,,:1:!;:l .!'.i.:,rlJe 't:lii,,ł':;,.''

tri! ..,"t'1.. ."q'.

ij '::l,: ];] 1].t.: ii-r ;:.l;':i]{':l'l_[*'!.n rłfij;n:,;ó...'!,'i{ tlii*il1,1l' rii,j rv lrtu:..illł1;łl :]:i:i'll'
rl1 ;"ii1:i_l:',i,,_i11iii -,i:;.ł*iirlź.l:ą.t 1r;tli} ł;13"rii:łir1;lt}'Łt",-'.;.l':.iąd*,T*lt*}l p}',i['i.'
i]'iiji'..'..lJ.'',i;,l.]i'.Yii.lpięcitt>
(} !]-1 j :ł] i: j.: ir _::''' l' 

;.'' u.,'' .,'; i c i € |t

'r 
" 
3 "$. 11i' . il_,;*,:.,"'''1{.!-*l'.':):;':l:l'; 1!ie1eli Łt'i']r*.

,.' ;"l;:;'' ć 3'ł;l,ll']ir.t, lr1i};:i;1;i1ld ;l:ir;*::y :litcisli ll."tt l g;rli.;t;:'dn ,l{. l,.
.'ą'.l'':i] j:; i:l:.;l.: '' Ł ł,,'..lnil"ł r/ś_L]..]Jl t'tstliiiić lv pii:.:yCI,J*' 3,.,:j ,.l'r.
!'U':,'l'j {,"lł].l {i,-,:ji,:'t*;l;{]'i!j:l,i '' \ t' ;',,,,.i"ql:s';:,:;lć rt;r1'l'Łęł: jtl ..;.Ł. l', l1"i ś-,i..|.r,-]tj

ł1 ;; r.:lltl'il. l l' t(i''1;' :: ;-t,:;iuil;ir ':fiii:'1ną 
_,,;'11ntl;'i;ilń ł.łiil l,}:'i,;,;;l]''j'.

,i..:'łl:il*x*;l lt.i* :.,.i'l' }';i]! ji, i.1}'! .'ll"0 ł;iiilłttili'ir* 1ł;1lił;l!! i;ł iłl i;r-itr uil 1;,;:1{-

.. ił:ttliid !i.i:';;.|;It tr;l.i:3'i;rr nalcży oł1cl;ytltri, żię sli';I l zdził.l[,orłlu
,,l,1 (J <lo 3, ornacząnei,,LV,yfl'/

?.iJ'^l". i'o';i*r",-l:;ł1lj''1giil,-ł5'łg l5tórgrn-llgstr;;trjł:*Jot:ilłł.Jar*ll*ł.ii**
It:J; Ir"';.tr.

Po l-n\ii(.()tlnil 1tł 1toi;ii;rl'óty 1Q:j}'jil}{)#Ćl J.rlr lv 1llłtrl:eie ?"i]"0ł |l.ł';l,B*"
}l'(:i':it'ilt l'r';)(! :'';'łju 1.lt_l:.'!łlI'rt|' i,rue1l1czyć l9 llo:';3'u.io llJ(t'tt.

tr'ir::*,tł1exrrtle płłlnaltr'*stitl tli.tpiętli'a I}r0b j"e'r * r,ei:,{, tłs tiiilir1 ir&

1rr:{lł.:łl!łr*s oł1;lotr1łrilaJący lv1e1|to*oi tt;.rtrltęc1a ilr'oI.l:Łer'd:,.,{ji.itl'
pI'Ely litrirylłl odlii'rłał s1ę pł:l::iar prr;drr up}yliu rł łl j e lel,t'-r;'litł.
0rlr."r,ytnrre nłlpięcio probiercur Jest ltartońc1r.1'bot5iol{r*tlnIu
i]ÓIiruedżr,fiJ i"L*i! p}'xsh1c 1o 

"
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IlrstrlrkoJ a' obeługl
lllornllt lzolaeJl tyfn P433 OE-O{7

?. 3's, Pourlar*rezgstłrnefl_laolagJl.

liierzony elenent na}ącryć mił2tlzy zac1slc tt-tt a gnlazdo ll+l|

Pr'zęłi1czrrilr roclzirJu poir1aru ustarvtd rr poaycJt tcV 1polrr"ętłc;i
ounacgonym " \ l' ustairtó doltładnle n;rpi"qc{e problercae
1ltV lub 10 lcV. Praełł'1crnilt rodzaJu pr&cy ustarvló na Joilen
& tl1.b!'iliryctr por1zakr'esórv re::ystarrcjt.
lTyhrłrly potlziriiren poln1arolv3'polłirrien znIlet';rrlć I)rŻ,eprolvittl::euL
otlc::ytu l:,łrtoijci nl1erzol'lej rv śroclleorłeJ cuęńcl rl1errtl'lta ti1'*
c lly ł oliJ lTo

\łartość rfiE}rij t łłrcJ 1 mle ru o}leJ nap1ęe i.en 1o lrV naloży 1i$g; ft}r*

tylvłrs 7,t sl:a].i ],T0 n"no*ąc y;artość orJcr3l{g1tą prŻeu 1o.
1i oe1u ur3"sllłrrtla llięll;szeJ cokłirdrrośc1 po;łlaru naleHy co pe_
r: -!_erl cŻas pyEeprolrnclzaó lrorrtro1ę trapiqc1a po;niaroi}ętJgł

B . głI g _9! lj**łi[u_!!!33iJlg3]j!g9
}.I1er'rrilr 1zo1acj1 składa 81ę z cztereoh zasadrrtczyclr blolrów
- %af31].acz siecior"ł1'./tral:sformator TI'l*1, d1otty 1rfł1rrzeuotllr1lcol,e

nli.62, liondensntorl' C2, C3, etablllr;ol ty V7/SG\S/ VB/SG43/
vg/Qs ł5/to
i.asllacz wysolilcgo nap1ęela,/lampy Vt*ECL8o, V2-Ir"L5oo'V$*IłI88
V4*ErYBS, tra.,rsforr.rator)' TRA /T11t-30 I Tif3,/

* rtlrłacl c]o ponliaru u;liltęc{a prądu t reijyslt*lrcjt ,/lrrm1rir v.' ucO131,/
* lłŻI:|Laclrtacz alri-:styczrry ,/Iarrrpa v6.&ccs$,/ tratr$forriirtor Tii4

głośrrtk GD\/a,2/ .

liednoczonB

Aparatury
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InątrukoJa Qbsługl
I[1e::ntk lzolaoJl typ P43S

9.

tlu1tlrvlbrator praouJący z l'ampą ECL-BO rvytuarza naplęcle lmpu!'-
sórłg o cfięstotllwoścl 18 do 20 IrI'Iu. Naplęolo to etoruJe oboolłzl:
ny €enerator uysoktego naptę eLa /tampa llL_soof ' Tlysokte naplęel
zrnlonne otrzymane z wtórnogo uzrłoJenla trałtsfornatora Tn2/Tl/t-
30l prostorvane Jest Jeclnopołówlrouo na dlodzl'o u4ft!Y86/ L f11*
trorłarlb układem IlC /p"za L c23/.
!'{terrrlk naplęcia, prądu 1 rezystancJ1 stanoł1 vo1tonr1erz lanrpo*
l'liy pracuJący tr rrlrłaclzie rrostlcowyn, p,.zy cfiya ptzy pomlarzo fie-
pi.ęcta probiercu ego na siatlię lan:py woltonierza naptęcte rlopro*
uacizone jest r" d'ztelnlliil nT'r ł]o il ?,o/ -,:;l:i3t3uJąccgo s1ę na wyJ_
ściu prosto',vltllta.
Frzy pomiarae prąelrr upłyrlu otaz rezystancJ1 badaiaego €lenerrtu,
nap!.ęc1e do ulrłacu pontarollego doprotiacl"or'd Jost z r}zheln1tra
sirłaclaJąceso się z badanego ele nentu l reaystord.,ł 1146 do nso.
1Taban1ą prądu upłyrru wywołano JonlzacJą poprĘeclzaJącą przebic-Ł*
die1ektry'lia sygila1tzuje głośnllt załączony w obęód rrzmacnl ac?,a
akirs tycznogo 

"
i.Ioi::cnt ptzebicia cie1elttryi;a sygnal1zo\lally jest zapłoll€lil Be-
onór:lrl irłączonej w obrłód anoriolły Larrrpy vgłrcclA/,
Aby :'ł pr;:ypadltu prrobicia badanego e1enentu t polrstanla stanu
zrlarcia n1c rvystępołało nlęclzy zaeislcam1 tl-łl 1 l'+tt p'ełne nap1ę_
cie prob1ereze mlędzy tyml'zaeislraml została rvłączolla neonót';Jt&.
Żasi1acz s1eoiorry pracuJe u' ulrładzle typorłe5o prostorynilia nostli
tłsgo ze stabi'ltzaoJą naplęć anoclotłycll /stabtllryolty SG3S
t S54s/ oraŻ Jako prostorłntlr nap1ęó uJenn3'ch t'ł ualrłac]zte Je dno-
połóukoyym zę stablllzaeJą naplęola wyJśclolrepo r/stablllwolt
QS 95/tO/.
Transfornator sloolowy Tt,l poslada uzlroJenta umożllwlaJące Żo'*
łączenźe przyrządu clo sleot o naplqct'u 220V l'ub 12?V lub 110v.
Traneformator bay'aenLorvy TB3 służ}' do oddzlolenla wysolclego
potencJału katody lampy V4EYB6 od pozostałych obworlów zaslla-
Jących.

93I g _[gugglgtg{I-!gg iiĄ$ g ggE{

KonstrulrcJa rnlerrrllła 1zo1acJt typ
ka z,e stopu lekltlego, do którego

1

P433 wylronana Jest z lrątorvnl*
przytooowane są T?$uygtkt€

Zjedn0cz0nB lakłady tlektronicznej

Aparaturl Pomiarotłei',EIP0(
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podu e społ3'.
Obutiotva shła*a Eię g dtlrr ogłorr 1 ścianlrl tyLnoj. ,

Do cręśct alo].ne j obridor"iy pruyruocol?ane są nóżkt zaperłrrlaJące '

p1onor:ą poz1,cjQ pracJ' przyraącltr.
Uiłośrrę poz;'cję prfiey uzysliujo się przez ocl1rorviedrrie ustaYJlonie
uo}rrqltła p::ryraąr.'luo titóro5o rtln1ona 1:rotvadzące ś}Q przyftręcone
tlo sr,Iiie].e ttł p.rzyrz;1dtt.
Fo oriiinęcenirr r.:;];fQtór:' nocU.Jącrrłg!1 osłony, rłożna odkręcld 1 zdJąć
tylną dcżaliilię oT:r'ldot"ły.

Frz3, *ł'll fforjtrQeo}iyiil płzyrrr-1*zi.e Jest zapewnlaJąoy dostęp rto
T'sirystiłic}ł piy l,*Jł c1rłł]ło-rl,a;ryclr 1 e1enentólv
Utrc&aci płyte3iu 3-:"*uąo otl prar'laj s'irony przyrządu uolcół szlrle1etu
Jest ;lasti;pitjąc}": 

l

I

* ".,'oi to:; i crz
* lispornlk z ele;;troliten I stilbill"ryoltant 

I

- lTfi:ililcltiacz aiilistyczlry 
I

- ritl]" t itlźl:rcr t or . 
I

'.T r1o}rle j caęśc1 gatile 1o tu 1icząo od prarłeJ do leweJ strony przyJ
raąclu są prz1'lirę*on€ nastr;ilrrJąco alenenty 

I* pi&3'tlia zasi.S"acxa 
ItrRiisfcr,.:ator 
Ie].eŁctrcllit l

* ply tlca zas ilac ztr i,iJ. 
I

Do płyt}' cr*łs::,eJ .orrly;:rliiiu Żłiij:|}*{}\L,,-.l1{! są ',vsz],stltio uiorg. ste- |

;;,"::;;,;.:;'
Iiaa na rolt, erl'ęntuaInio caęścieJ o t.lo 1vymaganć Jest zapewnle,r. 

Inle malisy::lalneJ łj*liład.uoścl po:,tlaru, podaneJ w dnnyoh techn'ou* 
|irych na1eż.v slroiitro1oiłać 1e',icłltttaln1e slcorygor,łać rvsicazanlą l

miernika na zalix.eslo tcV I AA. I
Jest to konieculle ze rvzglęc]u na to, że podczas długotrrvałeJ 

Iprac:r' uystępuJe efe]rt star-:ienia slę lamp 1ele:nentórv z nlml lwspółpracuJących. 
II(orekcJq przoprorłałIza się Tir oparc1u o- ponlar nąplęgla Probler; l

1"0 o

,$A Zakłady tIektr0lliczll0i

Pomiaroulei ,,tIP0(
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c;:*tl$ ż i,r;}łlu łrptyilti. ljł] ,l1iti'll t};1}ę*"y *olx*rlaó nięrlii]r1om telf l]ę*
tt"zil1'l'1 'łał:.;cZ0'll}'l]l l,liqł151, ł;u i;l::il'$ rr+ll i ełrc1slt lt&ll .
i,'1'rii!t l}ł.:!l,ir(l ilłrIo;iy i}łlt'łi illt,i,,i :"d ul:l;łłZl1lłJnl,l1 tlt1*rrlilr"u trcrllrętr-e:i
so' Je11ł"l1i;';''jłle'i€ linn!.do:.:llłl;1t! ilol;ultatl1il Jtol.tl:cJ1 ttsiiatatlir Ęa-
1"o*y Ją ilr*t:llr0lri:l*i{l'ri po'[,ctrcJu,ltl i'r"itrn1 Tl3(l/l;Vl L L1,37ł!ł"/ p*
t-t1:łae dnt'El i-]lir:1llił}il ju t:fi:irtj{dł:}ł ilt.,: tirJą*ye łt.
,Tł..':elt 1V l:l';;i::i jc :l!."rei, I'łli'Jlli],;illł.ł.1 l:r', 11,i;cj1 o!(ł.rlłe s1ł;, źo tvytla.t lloń
','1_r jłjc.[t'ti"ll lir'ti,l la je l;t ttieti'];:j Ł'1ł.t i''ilj,.1ł';g' lr{r}€ży Ją rrvlqliszyó
i"D ',l'; i'{,ul1t'1 ilŁ::t:',,j.t]rt;tlttłJ tv 1ltttrllcte 4'.7, nirriejt:aeJ tnstr.trlucjt,
i,:.:łJ',tt1ui:1l'ł'łjc}lle0ll;.;tJdllI,c\irll;tlrrlrientl1tiuj.llratorił.
r'rJ ,'!tjs tl't",.icij'J tI ol:rip1|11 19 tts tair,łtd pot(li:.: i'i r tr Ii19 talc, eby Epł}-
q]-i]i tlapięr:iłł ltłr IŁljCI \Y}.tl*s1} o]i. 2Oil.

1 l' . H:jł:ł't* * *Jt* ** i:*,g! :: il; * !gTi # 3.} 9** u* t**s'
11' " 1 ' llit4;} ę5 {'r;3:tle .

7.* mxg;J"q*u rrłl t$, łłg ulc}arl rltlerrr1lta tnolłcJ1 zaperłrłla, otrax'".
l.:irłłi.e lrapit;si& !:'i'g;oittego 

' 
prl]e d pI'z]i-str;;.ltenleru do usurtan1a

us ttlrc}l nłr1eż1' \.}' jiąć rityc:l!;ę $fi]Ittr.t z..ls:i l arJącoso z stec1 cI.,ti:
:,Ł};',.li.l!rić ci]y po1,cticjo;::etl. słrtzricy t]o rciul.acJ1 nłrp1ęcla. pl.rt*
llicrł:i',{J{lo jc,.*t łrs ti,uitllly t1il liti"11 .

ijrny L{sŁl1"rili]1u tl*gl'!ibri:leli łla1eży lrorzystar5 h6 $c!lei,tatu 111€oil'ł:1.tł
oraB *; p1st.t e J. r: l;:8rl tó\ł.
I]x'ahne !rorc lic j łl n'e trnr1tr"a ilrzyrzi.1tltl ri10gil byó wyliolia tlo tylko ałJ'

l.}*Jil0tr ą e 1elicittłiiy re gu1;rcy jllycli pł}ilł:irlyclr tł ptłrrlco1e 10 n1llj oJ*
saej irlstr'łłl'cj i.

1.1 ,4. !i lr't;rl'* * !cliliec2nJ,tudrr'.
oh1'tlr;a tle z;r1gcnrrltcl" tln1€gu *bono są tle vkrł;canych oprawlrłrclr
t)łr {';,llteJ ścialio€ przyrzi1łltt " Przy wynt1an1e lrależy zrłróct,j lt1' ' l--

{5ę rla ryłaścir.l;1 rvirrtodć znaillsn1oWą prądu darreso b€zp1ecy.i-t j lrlł 
"

i',1',,tj llrrę bezp1eczrt1lió''r lla1eży wylrorrywać przy r'lyłącaonym D;tfl1*
. Lłrłttt p1-tyraątlu r

'i '* 
-l ;jiiilla żirró'łc!.
i'n rilJęciu 41drn1: "l clłgśct |il]:] l*ivy przyrządu' nlożna doltolrłrć
rł;'l,ł'iltlty żardvłęlr sygiral1zac;'jrlyclr /nśw|gtltkn 1 welcaźn1le
1:rxehlc La/ .

liedn08z0lt0 Za[łady tlcktr0lriczrlBi

Aparalury Pomiarovlei DEIP0(
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12 . Igl*g*ljl**!ggigg*gg-T*&s9Eg*Ig
I'rz}' traits;:ortouarrlu przyrząctu w prz]"pacllru znlany mloJsca Jego
prfiefinacaenta pov1n1en on znaJclolłać s1ę w opaltorvarr1u oclrronno-
tr*lrs por t oril'tn.

Na opakolv;urlrr po",l[ruty znaJ'dowaó stę naplny lnformacyJne ogtrz€*
gali|cue' raIeccrjcoce ostrożne obchoclaenlo s1ę B p'^?,gsyłką, podają*
c€ pozycję prz} l"z,ąf,Ll.
'l'i czrrsie trat:sportu poilj.liny byó zaclrouan€ rrastęprrJilce 'Bnrunklt
# teiilperatttr'a otocz:crria 2ł.8-3?3 K /-25ao ł'650c/
- ul'1;otrlclśó ',lzglr;dtra c]o s:5,;b!Krry 2sB I( /:aoc/

r3. '.:1'1":,('.',.iir\ Ll-', i i 1/'i: irjl.;4j, clI(;:,'i,:'-t,l.lTA
h*i*ą9ś'

Cairs i:r:acchol"j}|$ailia prryrządu w oiralrortatrtu ocłrronrro-trangporto_
rłytn nio potrinien bi'ó r1łuzszy lr1ż 6 nles1(jcy.
Pr::yraącl należy sl;łarlonaó rl poil'lie-qEłzotllircll srtcityclr /rł1I'gotnośó 

|

40 tlo E)rlr/ o,Srt.ranych ,/ternp. 273 r!o SOBo;; /go clo SSoC/ rror",r"to- 
|

walrych Ąrnlt illir !tl:'irsórv, zasłrl 1 llllrycIt ,sttllst;rlrcj1 porlodrr3ącycb 
I

kor"o ::Jł;/. 
I

V calrsj'e sliłłtlo1;'.1tlia prl;'r::;;tl nie nDi:e h},ó nul'nżł,tl}'lla r.,y"".,r'ou1*|
ne r:'iTl;:ncjo i 1rl{i';i:::,.,/. 

I

1''r' razio Iłolr1cci;liol1ci l; jlłlr.'loi,ania dłłtzszc5o n1ż 6 nttes ięcy nrl y- 
|

I'dł',J ireł1e ży ronpi:!lol:'ać 1 ri'łł1cz3,d 11o sieot złrsi1;rJąceJ na prae* 
|

''
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