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К5404-411182.1104001 ПС 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цей посібник з експлуатації містить відомості, необхідні для експлуатації 

комплекту приладів для вимірювання параметрів силових трансформаторів 

«К540-4ПС», що включають в себе вимірювач параметрів силових 

трансформаторів «К540-4П» і вимірювач електричного опору обмоток 

трансформаторів «Мілліомметр К540-4С» (далі - вимірювач або прилад). До таких 

відомостей належать інформацію про призначення і області застосування 

вимірювача, складі і принцип дії, підготовці до роботи, порядок роботи і 

технічного обслуговування. 

Обслуговуючий персонал повинен мати допуск на право роботи в 

електроустановках з напругою понад 1000В. 

Скорочення, прийняті в керівництві:  

ВН, СН, НН-високе, середнє, низьке напруга; 

ЕД - експлуатаційна документація 

РЕ - керівництво по експлуатації 

IX - виміряне значення сили струму, А; 

UX - виміряне значення напруги, В; 

RX - виміряне значення опору, Ом; 

е.м.р. - одиниця молодшого розряду. 

Рхх - втрати холостого ходу 

Рххмн - втрати холостого ходу при малому напрузі 

Рххнн - втрати холостого ходу при номінальній напрузі 

Ркз - втрати короткого замикання 

Ктр - коефіцієнт трансформації 

Yн - схема з'єднання обмоток в зірку з виведеною нейтраллю 

Y - схема з'єднання обмоток в зірку без виведеної нейтрали 

Δнн - схема з'єднання обмоток трансформатора в трикутник (обмотки низької 

напруги) 

Δвн - схема з'єднання обмоток трансформатора в трикутник (обмотки високої 

напруги) 
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1 ОПИС І РОБОТА 

1.1 Призначення 

Призначення комплекту «К540-4ПС» - виконання електромагнітних 

випробувань трансформаторів всіх схем і груп з'єднання відповідно до 

ГОСТ3484.1. Що входять до складу комплекту вимірювачі «К540-4П» і 

«Мілліомметр К540-4С» можуть бути використані, як спільно, так і окремо, 

відповідно до їх функціональним призначенням. 

1.1.1 Вимірювач параметрів силових трансформаторів «К540-4П» 

виконує наступні функції - 

а) Вимірювання струму і втрат холостого ходу при малому і 

номінальному напрузі збудження трансформаторів (автоматична комутація 

схеми збудження при вимірюванні втрат холостого ходу при малому напрузі 

збудження передбачена тільки для трансформаторів нульової і одинадцятої 

груп з'єднань обмоток. Для інших груп з'єднання обмоток ці вимірювання 

необхідно проводити з зовнішньої комутацією обмоток трансформатора); 

б) Вимірювання струму і втрат короткого замикання; 

в) Вимірювання коефіцієнта трансформації; 

г) Визначення групи з'єднання обмоток трифазних і однофазних 

трансформаторів; 

д) Вимірювання опору обмоток трансформаторів постійного струму. 

В процесі вимірювання виконується контроль несиметричності, що не 

синусоідальності і частоти напруги збудження. 

1.1.2 Вимірювач електричного опору обмоток трансформаторів 

«Мілліомметр К540-4С» призначений для вимірювання активного електричного 

опору постійному струму обмоток силових трансформаторів в лабораторних і 

польових умовах. 

1.1.3 Комплект призначений для технічного обслуговування, ремонту, 

налагодження, випробувань силових трансформаторів, як в лабораторних, так і в 

польових умовах. Виконання виробу відповідає кліматичній категорії УХЛ 4.2 по 

ГОСТ 15150.  
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1.2 Умови застосування 

Комплект приладів для вимірювання параметрів силових 

трансформаторів К540-4ПС забезпечує виконання своїх функцій в умовах 

застосування відповідних групі 3 по ГОСТ 22261: 

1.2.1  Нормальні умови застосування  

 - температура навколишнього повітря, ° С  20 ± 5; 

 - відносна вологість повітря, % 30-80; 

 - атмосферний тиск, кПа (мм. Рт. Ст.) 84-106 (630-795); 

 - напруга живильної мережі змінного струму, В  220 ± 4,4; 

 - частота живильної мережі, Гц 50,0 ± 0,5.  

1.2.2 Робочі умови застосування:  

 - температура навколишнього повітря, С ° від +5 до +40 

 - відносна вологість повітря, %  до 80 при 30 ° С 

 - атмосферний тиск, кПа (мм. Рт. Ст.) 84-106,7 (630-800) 

 - напруга живильної мережі змінного струму, В  220 ± 22 

 - частота живильної мережі, Гц  50 ± 1 

 

 

1.3 Основні технічні дані комплекту приладів для вимірювання 

параметрів силових трансформаторів К540-4ПС 

 

Основні технічні дані наведені в таблиці 1.1 

Таблиця 1.1 

№ Найменування параметра або характеристики 
значення 

К540-4П К540-4С 

1  Середнє напрацювання до відмови 

(безвідмовність), не менше, годинник 
10000 10000 

2 Міжповірочний інтервал, не більше, місяці 12 12 

3  Габаритні розміри вимірювача, мм, не більше 490 × 400 × 220 350х310х155 

4  Маса, кг, не більше 12 5 
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1.3.1 Основні технічні дані вимірювача К540-4П наведені в таблицях 

1.2-1.6 

 

Таблиця 1.2 Параметри внутрішнього джерела напруги 
 

№ Найменування параметра або характеристики значення 

1 Режим вимірювання коефіцієнта трансформації і визначення групи з'єднання в 

трифазному режимі  

1а Діапазон регулювання вихідної напруги, В 0 ÷ 30 

1в Найбільше значення вихідного струму, А 1,0 

1с Відмінність найбільшого і найменшого лінійних напруг не 

перевищує,% 

 

0,5 

2 Режим вимірювання втрат холостого ходу при малому напрузі 

2а Діапазон регулювання вихідної напруги, В 0 ÷ 380 

2в Найбільше значення вихідного струму, А 0,3 

 

Таблиця 1.3 Параметри трифазного вимірювача напруги та струму при номінальній напрузі 

збудження  
 

№ Найменування параметра або характеристики значення 

1 Діапазон вимірювання сили змінного струму, А від 0,01 до 10,0 

2 Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінного 

струму, не більше, А 
0,002 ∙ Ix + 1 е.м.р. 

3 Діапазон вимірювання змінної напруги: 

3a фазне змінна напруга, В від 10 до 300 

3b лінійне змінна напруга, В від 10 до 600 

4 Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної 

напруги, не більше, В 
0,002 ∙ Ux + 1 е.м.р. 

5 Діапазон визначення активної потужності, без застосування 

трансформатора струму і / або напруги, Вт 
від 0,1 до 4000 
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Таблиця 1.4  Параметри вимірювача напруги та струму при малому напрузі збудження 

від внутрішнього джерела. 
 

№ Найменування параметра або характеристики значення 

1 Діапазон вимірювання сили змінного струму, А від 0,01 до 0,3 

2  Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінного 

струму, не більше, А  

 

 0,002 ∙ Ix + 1 е.м.р. 

3 Діапазон вимірювання змінної напруги: 

3a  фазне змінна напруга, В від 10 до 300 

3b  лінійне змінна напруга, В від 10 до 600 

4  Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної 

напруги, не більше, В  

  

0,002 • Ux + 1 е.м.р. 

5 Діапазон визначення активної потужності, Вт від 0,1 до 100 

   

 

Табліца1.5 Параметри вимірювача напруги та струму при малому напрузі 

збудження від зовнішнього джерела. 

 

№ Найменування параметра або характеристики значення 

1 Діапазон вимірювання сили змінного струму, А від 0,01 до 2 

2  Межа абсолютної основної похибки вимірювання 

змінного струму, А не більше 
0,002 ∙ Ix + 1 е.м.р. 

3 Діапазон вимірювання змінної напруги: 

3a  фазне змінна напруга, В від 10 до 300 

3b  лінійне змінна напруга, В від 10 до 600 

4  Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної 

напруги, не більше, В  

  

0,002 • Ux + 1 е.м.р. 

5 Діапазон визначення активної потужності, Вт від 0,1 до 700 

Примітки: IX - виміряне значення сили струму, А; 

UX - виміряне значення напруги, В; 

е.м.р.- одиниця молодшого розряду. 
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Табліца1.6 Параметри трифазного вимірювача напруги при визначенні коефіцієнта 

трансформації і групи з'єднання.  
 

№ Найменування параметра або характеристики значення 

1 Діапазон вимірювання змінної напруги: 

1a  фазне змінна напруга, В від 10 до 300 

1b  лінійне змінна напруга, В від 10 до 600 

2  Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної 

напруги, не більше, В  

 

 0,002 • Ux + 1 е.м.р. 

3 Вхідний опір, не менше, кОм  600 

4 Діапазон вимірювання змінної напруги від внутрішнього джерела: 

4a  фазне змінна напруга, В від 3 до 30 

4b  лінійне змінна напруга, В від 5 до 50 

5  Межа абсолютної основної похибки вимірювання змінної 

напруги, не більше, В  

 

0,002 • Ux + 1 е.м.р. 

6 Визначення групи з'єднання  0,1,2 ... 11 

 

1.3.2 Основні технічні дані вимірювача К540-4С наведені в таблиці 1.7 

 

Таблиця 1.7 Основні технічні дані вимірювача К540-4С 
 

№ Найменування параметра або характеристики значення 

1 Межі вимірювання опору, Ом Від 0,0010 до 2000 

2 Максимальне значення напруги, В  48 ± 2 

3 Межа абсолютної основної похибки 

вимірювання опору, Ом не більше 0,005 • Rx + 1 е.м.р. 

4 Максимальний струм через обмотку, А 1,0 ± 0,1 

 

Межі додаткової похибки, викликаної зміною температури навколишнього 

середовища від нормальної до будь-якої, в межах робочих значень температури, 

повинні бути не більше половини меж допустимої основної похибки.  



10 

 

К5404-411182.1104001 

1.4 комплектність 

Склад і комплект поставки виробу K540-ПС наведено в таблиці 1.8 

Таблиця 1.8 

позначення Найменування кількість Примітка 

К5404-411182.001 

ПС 

 Комплект приладів для 

вимірювання параметрів 

силових трансформаторів 

К540-4ПС Паспорт 

1  

К5404-411182.002 

РЕ 

Вимірювач параметрів 

силових трансформаторів 

«К540-4П» 

Інструкція з експлуатації 

1  

К5404-411182.002 
Вимірювач параметрів 

силових трансформаторів 

«К540-4П»  

1  

КІС-8  

К5404-685621.002 

Кабель вимірювальний 

Довжина 8м 
8  

КС кабель мережевий 1 покупне виріб 

 Сумка для кабелів 1  

 Планшет або ноутбук   
Покупне виріб, за 

погодженням. 

К5404-323229.001 Тара транспортна 1 покупне виріб 

 
USB-флеш-накопичувач c 

OTG кабелем 
1 покупне виріб 

К5404С411212РЕ 

Вимірювач електричного 

опору обмоток 

трансформаторів 

«Мілліомметр К540-4С». 

Інструкція з експлуатації 

1  

К5404С411212.002 

Вимірювач електричного 

опору обмоток 

трансформаторів 

«Мілліомметр К540-4С». 

1  

КС кабель мережевий 1 покупне виріб 

К5404-323229.002 Тара транспортна    

Примітка: Комплект приладів може поставлятися в максимальній 

комплектації або в скороченій за погодженням із замовником. Планшет або 

ноутбук, при необхідності, набувається і комплектується по узгодженні з 

замовником. Коригуватися може і довжина кабелів. 
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2 МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ 

2.1 На корпус приладу нанесено маркування - найменування приладу,  

заводський номер, рік випуску. 

2.2 На укладальної скриньку нанесено маркування найменування приладу,  

заводський номер, рік випуску. 

2.3 Пломбування вироби виконується метрологічним органом 

опечатуванням гвинта кріплення шасі приладу до корпусу, що робить 

неможливим несанкціоноване втручання в роботу і настройки приладу в період 

його експлуатації.  

Опечатування здійснюється шляхом проставлення відбитка на сургучі в 

передній лівій ніжці приладу на кріпильний гвинт. Опечатування виконувати 

пломбіром типу «стрижень» діаметром 5 мм. 

 

 

3 ТАРА ТА УПАКОВКА 

 Прилади, разом з експлуатаційною документацією, і кабелі укладається 

в пакувальні ящики.  

Кожну складову частину комплекту укладати в ящик таким чином, щоб 

зазори між ними і стінками ящика були заповнені амортизуючими засобами. 

 

 

4 ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 

4.1 До роботи з вимірювачем допускаються особи, які мають групу з 

електробезпеки в установках з напругою вище 1000В не нижче третьої. 

4.2 Робота з вимірником повинна виконуватися відповідно до правил 

техніки безпеки в електроустановках з напругою понад 1000В (ДНАОП 0.00-

1.21). 

УВАГА! Всі операції з підготовки до роботи, повинні виконуватись 

тільки при знеструмлених клемах вимірювача і об'єкта випробування. 
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5 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

5.1 Вимірювач повинен зберігатися в закритих приміщеннях в умовах, 

відповідних умов його експлуатації. При зберіганні в умовах підвищеної 

вологості слід зберігати в транспортній тарі підприємства - виробника. 

5.2 У приміщенні для зберігання не повинно бути пилу і парів 

агресивних рідин, що викликають корозію. 

5.3 Транспортування вимірювач в транспортній тарі підприємства - 

виробника може здійснюватися водним, залізничним, автомобільним (по дорогах 

з удосконаленим покриттям) і авіаційним (в герметичних відсіках) транспортом. 

При цьому слід вживати заходів, що запобігають вимірювач від ударів і 

мимовільних рухів. 

 

 

 

6 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

Вимірювач: 

 «К540-4П»  зав.  № ______________, 

 «К540-4С»  зав.  № ______________ відповідає обов'язковим 

вимогам державних стандартів, вимогам діючої технічної документації та 

визнаний придатним для експлуатації. 

 

 

 

     Дата випуску ________________________ 

 

Підпис особи, відповідальної за приймання ________________________

  

М.П.  
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7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА) 

 

7.1 Підприємство-виробник (постачальник) гарантує працездатність 

(збереження експлуатаційних характеристик) вимірювачів «К540-4П», «К540-

4С» протягом 12 місяців з дня передачі замовнику. 

7.2 В період гарантійного терміну експлуатації виробник виробляє 

безкоштовний ремонт і його приладдя, що вийшли з ладу, за умови, що 

споживачем не були порушені правила експлуатації.  

Гарантія не поширюється на обладнання з механічними дефектами, 

отриманими в результаті недбалої транспортування і експлуатації. 

7.3 Після закінчення гарантійного терміну виробник здійснює сервісне 

обслуговування за окремим договором.  

 

 

8 РЕКЛАМАЦІЇ 

При виникненні несправності вимірювач «К540-4П» або «К540-4С» слід 

переслати постачальнику в повному комплекті з додатком рекламації, написаної 

в довільній формі, але з обов'язковим зазначенням наступних даних: 

• тип і заводський номер приладу; 

• зовнішній прояв несправності; 

• прізвище особи, яка заповнила рекламацію; 

• зворотну адресу і контактний телефон. 

 


