
ПОШУКОВИЙ КОМПЛЕКС ГЗЧ-2500 З ПРИЙМАЧЕМ П-806 

 

Генератор звукової частоти ГЗЧ-2500 призначений для 

пошуку місць ушкодження й дожогу силових кабельних ліній 

електропостачання. 

Умови експлуатації: 

• діапазон температур навколишнього повітря                   

від мінус 20оС до +40оС; 

• відносна вологість повітря при температурі 25оС до 

80%; 

• атмосферний тиск 650 - 800 мм рт. ст. 

На місці експлуатації не повинне бути пару агресивних 

рідин (кислот і лугів). 

Приймач П-806 призначений: 

• для пошуку траси, місць ушкодження міжфазної ізоляції й глибини залягання 

високовольтних силових кабелів індукційним методом; 

• для пошуку місць ушкодження високовольтних силових кабелів акустичним методом. 

При пошуку індукційним методом приймач повинен експлуатуватися разом з додатковим 

генератором безперервних коливань будь-якої форми частотою 1024±2Гц й 2048±4Гц, що 

забезпечує в діапазоні навантажень від 0,5 до 200Ом вихідну потужність не менш 200Вт 

(наприклад, ГЗЧ-1000, ГЗЧ-2500). 

При пошуку акустичним методом приймач повинен експлуатуватися разом з додатковим 

генератором потужних імпульсів напругою 5-10кВ й енергією в імпульсі 150 - 1000Дж, що 

генеруються з інтервалом у кілька секунд (наприклад, ГАУВ-5). 

Приймач призначений для експлуатації в польових умовах у діапазоні температур 

навколишнього повітря від мінус 20 до +40оС, відносної вологості до 85% і тиску від 600 до 800 

мм рт. ст. 

ПРИМІТКА. Нижня границя робочої температури визначається працездатністю при цій 

температурі джерела живлення й рідкокристалічного дисплея. 

 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЗЧ-2500: 
 

Вихідна потужність у погодженому режимі, Вт не менш 2500 

Максимальна вихідна напруга холостого ходу, В 300 

Максимальний вихідний струм, А 50 

Частота генерації, Гц 1024/2048 

Частота модуляції, Гц 1,5-3 

Кількість ступенів узгодження з навантаженням 12 

Діапазон опору навантаження, Ом 0,5 - 150 

Живлення однофазна мережа змінного 

струму 220±22В, 50±2Гц 

Потужність, споживана від мережі, Вт не більше 3000 

Маса приладу, кг 15 

Габарити, мм 320х360х200 

 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ П-806: 
 

Частоти настроювання, Гц 1024 ± 2 й 2048±4 

Гранична чутливість до магнітного поля при відношенні 

сигнал/шум 6 дБ, мкА/м 

не більше 50 

Навантаження - головні телефони опором, Ом 16 - 100 

Джерело живлення 4 Ni-MH акумулятори розміру АА 

напругою 1,2В и ємністю 1,8 А·ч 

Номінальна напруга живлення, В 5 

Споживаний струм, мА 30 - 130 

Тривалість роботи без підзарядки, година 15 - 50 

У приймачі є можливість оперативного контролю рівня заряду акумуляторів і величини вхідного 

сигналу. 

 

 



СМУГА ПРОПУКАННЯ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ 

 

Режим Смуга пропущення за рівнем 

3 дб, Гц 

Смуга пропущення за рівнем 20 

дБ, Гц 

1024 Гц 9+ 1 12 +2 

2048 Гц 10+ 2 14 +4 

АКУСТ 100-1200 —  

 
 


