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Bezawaryjne funkcjonowanie sieci prądu stałego 
warunkuje poprawną prace układów i urządzeń z niej 
zasilanych, a w szczególności układów sterowania, 
regulacji, pomiarów i zabezpieczeń. 

Sieci prądu stałego w elektroenergetyce (elektrownie, 
stacje) są często bardzo rozległe (ponad 100 km) 
i w dużym stopniu narażone na niekorzystne działanie 
czynników zewnętrznych wpływających na pogorszenie 
stanu izolacji takich jak: zabrudzenia, zawilgocenia, 
uszkodzenia mechaniczne lub starzenie. Bieżące 
nadzorowanie stanu sieci i szybka lokalizacja miejsc 
zwarcia jest więc oczywistą potrzebą.

Tradycyjna metoda lokalizacji polegająca na wyłączaniu 
kolejnych fragmentów sieci, lub celowym doziemieniu 
przeciwległego bieguna sieci wiąże się z licznymi 
utrudnieniami i zagrożeniami:

4 ryzyko zakłóceń, bądź awaryjnych wyłączeń 
urządzeń i aparatury zasilanej z sieci DC

4 trudność w zlokalizowaniu miejsca doziemienia, np. 
w przypadku gdy uszkodzony jest więcej niż jeden 
odpływ jednocześnie

4 długi czas lokalizacji
4 konieczność posiadania liczniejszej obsługi do 

prowadzenia ruchu w zakresie sieci DC

System lokalizacji doziemień DCtest2 maksymalnie 
skraca czas ustalenia miejsca zwarcia, a co za tym idzie, 
czas usunięcia awarii w sieci DC. 
W bardzo rozległych sieciach DC, w ramach optymalizacji 
kosztowej, można zabudować „szkieletowy”, stacjonarny 
system nadzoru uzupełn iony  o  przenośne cęgi 
pomiarowe do lokalizacji miejsca doziemienia.

Jednostka centralna zawiera standardowo:
4 generator impulsów testowych o regulowanej 

częstotliwości
4 moduł obliczania rezystancji izolacji całej sieci
4 układy sygnalizacji wewnętrznej i zewnętrznej
4 wyświetlacz LCD
4 moduły komunikacji z systemami nadrzędnymi 

oraz komunikacji z internetem 

Cęgi przenośne DC2

Walizka przenośna DCtest2 

Koncentrator DC2-k

Koncentrator integruje zmierzone przez przekładniki 
(maksymalnie 8) wartości prądów doziemnych. Na jego 
wyświetlaczu można odczytać wartości tych prądów oraz 
rezystancji izolacji poszczególnych odpływów.

System posiada przekładniki pomiarowe o średnicy:
4 9mm (symbol DC2-I9)
4 13mm (symbol DC2-I13)
4 22mm (symbol DC2-I22)
4 43mm (symbol DC2-I43) 
4 70mm (symbol DC2-I70) 
4 120mm (symbol DC2-I120)

Przekładniki pomiarowe cechują się małymi wymiarami 
(węższe od S192),  łatwością montażu na szynie 
TS-35. Przekładniki są łączone z koncentratorem 
przewodem typu LY (nie trzeba skrętki)

Cęgi przenośne stanowią uzupełnienie stacjonarnego 
systemu lokalizowania doziemień i służą do pomiaru 
izolacji w miejscach, w których nie zainstalowano 
stacjonarnych przekładników pomiarowych. Cęgi 
przenośne współpracują z jednostką centralną 
zainstalowaną na danej rozdzielni.

Walizka przenośna to kompaktowa wersja systemu 
DCtest2 zawierająca generator impulsów i cęgi 
przenośne. Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane 
dla użytkowników posiadających kilka obiektów 
elektroenergetycznych z małymi układami DC. W sytuacji 
kiedy nie są gotowi instalować stacjonarny system 
nadzoru na każdym obiekcie. Obsługa mierząc kolejno 
prądy poszczególnych punktów obwodu, lokalizuje punkt 
o pogorszonej rezystancji izolacji, lub miejsce zwarcia.

Jednostka centralna DC2-jc
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4 wysoka dokładność pomiarowa w każdych warunkach, dzięki możliwości dobrania częstotliwości impulsów 
testowych do pojemności sieci DC

4 śledzenie zmian wartości rezystancji izolacji całej sieci, jak i dla poszczególnych odpływów, dzięki czemu można 
podejmować działania profilaktyczne zapobiegające szybkiej degradacji sieci DC

4 duży, czytelny wyświetlacz na którym nazwy odpływów opisane są słownie zgodnie z oczekiwaniami użytkownika
4 komunikacja z nadrzędnym systemem sterowania i nadzoru za pomocą protokołów Modbus RTU, Modbus TCP, 

IEC 103 w standardzie bez dodatkowych opłat
4 możliwość komunikowania się z systemem przez internet poprzez Web Serwer
4 łatwy montaż (szerokość przekładników pomiarowych dopasowana do szerokości wyłączników)
4 szybki i profesjonalny krajowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
4 bezpieczeństwo i pewność działania potwierdzona licznymi referencjami (PSE, zakłady energetyczne, elektrownie)

System DCtest jest rozwiązaniem opracowanym we współpracy z Politechniką Śląską. Rozwiązanie jest stale 
doskonalone i stosowane na wielu obiektach elektroenergetyki takich jak:

4 elektrownie i elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe
4 stacje przesyłowe PSE (400, 220, 110 kV) i rozdzielcze  110, 30 kV (Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, 

Enea Operator, Energa Operator) krajowego systemu elektroenergetycznego
4 stacje trakcyjne PKP

System DCtest2 spełnia wymagania przedmiotowych norm PN-EN- 61557-8 i PN-EN-61557-9 oraz norm 
zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EWG i dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 
89/336/EWG
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Dodatkowe cechy DCtest2

DCtest2 wykrywa wszystkie rodzaje doziemień!


