
ПРИЙМАЧ ДЛЯ ПОШУКУ УШКОДЖЕНЬ У СИЛОВИХ КАБЕЛЯХ "ПОИСК-2006"

Приймач „ПОИСК-2006” призначений для пошуку
ушкоджень будь-якого типу в будь-яких силових кабелях
напругою 0,4-35 кВ електроакустичним й індукційним
методами.

Приймач може бути використаний:
· для визначення електроакустичним методом місця

ушкодження підземних силових кабелів при іскровому пробої
жили на оболонку (МУ виду ІП);

· для визначення електроакустичним методом місця ушкодження підземних силових
кабелів при глухому однофазному замиканні жили кабелю на оболонку (МУ виду ГОЗ);

· для рішення електроакустичним методом завдання вибору певного кабелю з пучка
відкритих кабелів;

· визначення місць поганого контакту оболонки з кабельною муфтою;
· визначення траси кабелю й пошуку місця ушкодження індукційним методом на підземних

і відкритих кабелях.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Методи пошуку ушкодження електроакустичний імпульсний й
індукційний

Індикація осцилографічна
(за екраном графічного

рідкокристалічного індикатора) і
слухова (за звуком в головних

телефонах)
Найбільша глибина залягання кабелю при використанні
електроакустичного методу, м

4

Погрішність визначення місця ушкодження електроакустичним
методом (при глибині залягання кабелю 1 м)

не більше ±0,25

ПАРАМЕТРИ ПІДСИЛЮВАЧА АКУСТИКИ

Коефіцієнт підсилення регульований від 1 до 16000
Смуга пропущення за рівнем 3 дБ, Гц 170 –3000
Вхідний опір, МОм 2±0,2
Рівень шумів (розмах), наведений до входу, мкВ не більше 6
Найбільша амплітуда неспотвореного вихідного сигналу, В 2

ПАРАМЕТРИ МОДУЛЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ

Коефіцієнт підсилення підсилювача регульований від 0 до 2500
Смуга пропущення за рівнем -3 дБ, Гц 1 –20
Чутливість до імпульсного магнітного поля, мА/м не більше 5

ПАРАМЕТРИ ІНДУКЦІЙНОГО ПРИЙМАЧА

Частоти настроювання, Гц 512; 1024; 2048
Гранична чутливість до магнітного поля при відношенні
сигнал/шум 6 дБ, мкА/м

не більше 50

Смуга пропущення цифрового фільтра за рівнем -3 дБ, Гц не більше 2
Межі підстроювання частоти цифрового фільтра, % ±0,2

ЖИВЛЕННЯ

Номінальна напруга живлення, В 6,3
Мінімальна напруга живлення, В 5,5
Струм споживання, мА, не більше:

при роботі без підсвічування РКІ не більше 140



при роботі з підсвічуванням РКІ не більше 240
Тривалість роботи без підзарядки, година не менш 10
Час заряду повністю вирядженого акумулятора, годин 10-14
Приймач живиться від герметичного свинцевого акумулятора напругою 6В, ємністю 4,5А-ч
У приймачі є можливість оперативного контролю напруги живлення
У приймачі є убудований зарядний пристрій з живленням від мережі 220В/50Гц


