
 
 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

«Мототранспортні вантажні засоби (Автолабораторія) Код згідно ЄЗС ДК-2015 - 34130000-7» 
 

 

Лабораторія 

електротехнічна 

ЕТЛ-35К 

Основні технічні характеристики автомобільного шасі 

  

Країна походження Нiмеччина 

Виробник Volkswagen 

Марка/модель Crafter Kasten 

Кузов Вантажний -фургон 

Габаритні розміри вантажного відсіку Д/Ш/В, не менше, мм 3450/ 1900 / 1832 

Двигун Дизельний 

Потужність двигуна, кВт(к.с.), не менше 103 (140 ) 

Максимальний обертовий момент (Н.м.), не менше 400 Н*м при 1600…2600 об/хв. 

Об’єм двигуна, не більше, см³ 1988 

Відповідність нормам викидів СО Євро 5 

Тип КПП, кількість швидкостей вперед 6 ступенів 

Колісна формула 4х4 

Передня та задня підвіска 

Передня: незалежна типу MacPherson 

Задня: Ресорна з телескопічними 

амортизаторами та стабілізатором 

Колісні диски та шини Диски R16 сталеві + запаска повна 

Антиблокувальна система ABS в наявності 

Рульове управління Гідропідсильовач керма 

Споряджена маса, кг, не більше 

Повна маса Автолабораторії  у 

снарядженному стані: 

3 800 кг 

Кабіна 
З двома дверима, загальною 

пасажиромісткістю 3 чол. (2 + 1) 



  

Обладнання кабіни (обов’язкове): 

- зовнішні дзеркала з 

електрорегулюванням та 

обігрівом; 

- електросклопідіймачі; 

- автокондиціонер; 

- автономний автомобільний 

підігрівач, що служить  для 

підігріву двигуна +  підігрівач 

обігріву кабіни автомобіля та 

лабораторного відсіку кузова-

фургона; 

- центральний замок з 

дистанційним керуванням; 

- сидіння водія підвищеного 

комфорту. 

кузов-фургон розділений 

перегородкою 

Паливний бак 75 л 

Металевий захист нижньої частини двигуна в наявності 

Комплектація автомобіля 

- Вогнегасник  (1 шт.) 

- Знак аварійної зупинки (1 шт.) 

- Гумові килимки в кабіну (2 шт.) 

- Буксирувальний трос  (1 шт.) 

- Захисні рукавиці (1 пара) 

- Жилет сигнальний (1 шт.) 

- Противідкатні упори (2 шт.) 

- Повнорозмірне запасне колесо (1 

шт.) 

- Медична аптечка  (1 шт.)  

Інструмент (повітряний компресор, 

домкрат та інструменти передбачені 

виробником, необхідні для 

встановлення, заміни і підкачки 

коліс)  

Рік випуску 2020 

Гарантія на автомобіль 

24 місяця на весь автомобіль, без 

обмеження пробігу. Два роки на 

силову лінію (двигун, КПП, мости), з 

обмеженням пробігу 240 000 км.( що 



наступить раніше) 

Експлуатаційна та технічна документація, що стосується експлуатації 

автомобіля 

Надається при поставці у 

друкованому вигляді на українській ( 

або  російській мові ) 

Комплект документів, необхідний для реєстрації в органах МВС, згідно з 

чинним законодавством, як автомобіль -  пересувна лабораторія 
Обов’язково надається при поставці 

 

 Додаткове обладнання 

Монтаж комплекту :  

1.Відеорегістратор 

2. GPS ( Джі-Пі-Ес) навігація  

Все встановлюється  зі збереженням 

гарантії на автомобіль 

 Електротехнічна лабораторії ЕТЛ-35К  

 

Комплектність 
Лабораторія електротехнічна пересувна має в своєму складі наступне випробувальне, вимірювальне та 

електротехнічне обладнання: 

- Стійка управління основна – 1 шт; 

- Блок управління  – 1 шт; 

- Трансформатор (не менше 40А) – 1 шт; 

- Блок високовольтних випробувань – 1 шт; 

- Трансформатор високовольтний – 1 шт; 

- Блок пропалення – 1 шт; 

- Генератор акустичних ударних хвиль – 1 шт; 

- Вимірювач параметрів ізоляції – 1шт; 

- Комплект високовольтних перемикачів – 1 шт; 

- Комплект короткозамикачів -1 шт; 

- Комплект барабанів і кабелів – 1шт; 

- Рефлектометр високовольтний осцилографічний в комплекті з датчиком – 1 шт; 

- Генератор звукової частоти – 1шт; 

- Приймач – 1шт;  

- Вимірювач діелектричних втрат – 1шт; 

- Прилад контролю ОПН – 1шт;  

- Вимірювач параметрів силових трансформаторів – 1шт; 

- Комплект електротехнічного обладнання -1 комп; 

- Покажчик напруги контактного типу з комбінованою індикацією 6-10 кВ (без вбудованого джерела живлення) – 

1 шт; 

- Покажчик напруги контактного типу з комбінованою індикацією 20-35 кВ (без вбудованого джерела живлення) – 

1 шт; 

- Покажчик напруги до 1 кВ - 1 шт; 



- Штанга ізолююча до 1 кВ -1 шт; 

- Штанга ізолююча до 35 кВ -1 шт; 

- Килимок діелектричний 75х75см – 1 шт; 

- Боти діелектричні – 1 пара; 

- Плакати безпеки «Випробування. Небезпечно для життя» - 6 шт; 

- Комплект інструменту з ізолюючими рукоятками – 1 комп; 

- Випробувальна установка для кабелів зі зшитого поліетилену – 1шт; 

- Електростанція бензинова однофазна з ручним запуском, максимальна потужність від 5 до 6 кВА – 1шт. 

Всі засоби вимірювальної техніки, а також високовольтні випробувальні установки (блок високовольтних 

випробувань, випробувальна установка для кабелів зі зшитого поліетилену), що входять до комплектності 

заявленої електротехнічної лабораторії мають сертифікат (свідоцтво) про метрологічне калібрування, виконане в 

установах, акредитованих Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам 

ДСТУ ISO/IEC 17025.  

Гарантійне обслуговування вимірювального та випробувального обладнання надається терміном не менше 18 

місяців від дати постачання, з можливістю проведення післягарантійного обслуговування. 

  

  

Призначення лабораторії 
- випробування ізоляції кабелів і інших пристроїв і пристосувань постійною і змінною (50 Гц) високовольтною 

напругою; 

- пропалювання і допалювання дефектної ізоляції кабелів (до 35 кВ включно); 

- визначення траси кабельних ліній; 

- топографічне визначення місць пошкодження кабельних ліній індукційним і акустичним методами; 

- визначення відстані до місця пошкодження високовольтних кабелів напругою 0,4-10 кВ імпульсним без-

пропалювальним методом на високій і низькій напрузі; 

- визначення місця пошкодження кабелю типу "однофазне замикання". 

- визначення пробивної напруги трансформаторного масла і інших рідких діелектриків; 

- вимірювання малих опорів перемикачів, систем шин, кабельних з'єднань, обмоток малих і середніх 

трансформаторів і електродвигунів в діапазоні від 0,1мкОм до 2000 Ом дво-направленим струмом до 10А; 

- випробування ізоляції високовольтних ізоляторів, електричних кабелів та інших пристроїв і пристосувань 

підвищеною випрямленою (до 60 кВ) і змінною (до 100 кВ) напругою промислової частоти, які мають клас 

напруги 6,10 (20), 35 кВ; 

- вимірювання тангенса кута діелектричних втрат і ємності при напрузі до 10 кВ; 

- низьковольтні виміри на пристроях, напругою 6,10 (20), 35 кВ; 

- вимірювання напруги і частоти; 

- виконання електромагнітних випробувань трансформаторів всіх схем і груп з'єднання. 

Технічна характеристика обладнання ЕТЛ. 

1. Блок високовольтних випробувань:  

- трансформатор високовольтний (вихідна напруга не менше 50 кВ змінна промислової частоти, вихідна напруга 

не менше 60 кВ випрямлена, потужність на змінній напрузі – не менше 2,5 кВА); 



- високовольтний випрямляч вбудований в в/в трансформатор; 

- дистанційний перемикач «змінна-випрямлена» вбудований в в/в трансформатор; 

-  вимірювальні дільники вихідної напруги вбудовані в в/в трансформатор; 

- короткозамикач з електромагнітним  приводом. 

  

2. Трансформатора вольтододатковий:  

- Забезпечує вихідну напругу не менше, чим 50 кВ (змінної промислової  

частоти ); 

3. Вимірювач параметрів силових трансформаторів  

Вимірювач параметрів силових трансформаторів призначений для технічного обслуговування, ремонту, наладки, 

випробування силових трансформаторів, як в лабораторних, так і в польових умовах та  

Виконує наступні заміри : 

- вимірювання струму та втрат холостого ходу при малій та номінальній напрузі збудження трансформаторів; 

- вимірювання струму та втрат короткого замкнення; 

- вимірювання  коефіцієнта трансформації; 

- визначення групи з’єднання обмоток трифазних трансформаторів та полярності виводів однофазних 

трансформаторів; 

- вимірювання опору обмоток трансформаторів постійному струму. 

В процесі вимірювання виконується контроль несиметричності, несинусоїдальності та частоти напруги 

збудження. 

Основні характеристики: 

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

Поддіапазони по зм.струму: 1 А и 10 А 

Діапазон виміру змінної  напруги:: від 1 до 400В ( фазна ) , від 5 до 500 В (лінійна). 

Діап. вим. акт. пот.: від 0,1 до 4000 Вт 

Діап.вим.опору пост. струму: від 0,001 до 1900 Ом 

Живлення: однофазне, 220 В)( +10%), 50 Гц  

Прилад має внутришне джерело живлення з наст. характеристиками та режимами роботи: 

Режим вимірювання коефіцієнта трансформації та визначення групи (зʼєднання в 3-х фазному режимі): 

- діапазон регулювання вихідної напруги,  в межах 0÷30 В; 

- найбільше значення вихідного струму, не більше  1,0 А; 

- відмінність найбільшої та найменшої лінійної напруги, не перевищує 0,5 %. 

Режим вимірювання втрат холостого ходу при малій напрузі: 

- діапазон регулювання вихідної напруги, 0÷380 В; 

- найбільше значення вихідного струму, не більше 0,3А. 

4. Блок пропалення : 
Максимальна вихідна напруга в режимі холостого  ходу 22 кВ. 

Мінімальна вихідна напруга в режимі холостого ходу 1 кВ. 

Кількість ступенів пропалювання  : 5. 



Максимальний струм блоку пропалення в режимі КЗ (5кВ)  8А. 

Струм навантаження (обмежений мережевим дроселем), не більше  63А. 

Споживана потужність блоку пропалення, не більше :  12 кВА. 

Потужність, що віддається в навантаження в узгодженому режимі, не менше 3,5 кВт. 

Режим роботи блоку пропалення на узгоджене навантаження (Iпотр <30А) – тривалий. 

  

5. Генератор акустичних ударних хвиль 

Характеристики генератора акустичних ударних хвиль ГАУВ-22\10: 

ємність накопичувача: 14,0 мкФ 

Uвих., max - 20 кВ. 

Eнергія імпульсу розряду: в межах 2600… 3000 Дж. 

Кількість ступенів – одна/дві 

Режими роботи: ручний та автоматичний (з частотою слідування імпульсів розряду 0,4 Гц ) 

6. Вимірювач діелектричних втрат: 

Вимірювача діелектричних втрат ИДП-10 (вимірювання електричної ємності, тангенсу кута діелектричних втрат 

об'єкта при підключенні приладу до вимірювача параметрів ізоляції): 

Вим.U змін. до 10 кВ (похибка вим.: 3% ).  

-можливе підключення до джерела напруги і об'єкту за нормальною (прямою) і інверсною (перевернутою) схемою 

7. Вимірювач параметрів ізоляції 
характеристики  вимірювача параметрів ізоляції ИПИ-10 : 

(забезпечує вимірювання тангенса кута діелектричних втрат та електричної міцності у двух діапазонах):  

перший 

-діапазон виміру тангенса кута діелек-тричних втрат від 5
. 
10

-4 
до

 
0,3  

- діапазон вимірювання ємності при U 10 kV від 25 пФ до 30 000 пФ 

- діапазон вимірювання ємності при U 5 kV від 50 пФ до 60 000 пФ 

-діапазон робочої напруги від 1 до 10 кВ. Другий діапазон:  

-діапазон виміру тангенса кута діелек-тричних втрат від 1
. 
10

-3 
до

 
0,3  

- діапазон вимірювання ємності при U 10 kV від 30 000 пФ  до 1,5·10
6
 пФ 

- діапазон вимірювання ємності при U 5 kV від 60 000 пФ до 3·10
6
 пФ 

8. Комплект кабелів та проводів: 

Комплект кабелів та проводів до лабораторії розташований на барабанах: 

- кабель високовольтний, перетин жили і екрану 3,5 мм
2
 – 3 барабани по 40 м кожен; 

- провід захисного заземлення одна жила 10 мм
2
 40 м; 

- провід робочого заземлення – 1 х6 мм
2
, 40 м; 

- кабель мережевий 4 х 4мм
2
 40 м; 

- провід високовольтний – 1 мм 2 (для випробувань змінною напругою), 40 м; 

- кабель високовольтний вимірювальний – 0,5 мм
2
 (для вимірювача діелектричних втрат): 40 м. 

9. Комплект короткозамикачів: 
складається з трьох короткозамикачів. Короткозамикачі мають електромеханічний привід для ручного або 

автоматичного заземлення високовольтних виходів ЕТЛ. 



 

 

10. Рефлектометр високовольтний осцилографічний 
Прилад виявляє неоднорідність або пошкодження та його характер і виз-начає відстань до нього на симетричних і 

несиметричних кабелях Вимірює довжину кабелів ( у тому числі на котушках і в бухтах ) або відстань до місця їх 

обриву або короткого замикання Визначає відстань до пошкодження в кабелях без використання попереднього 

повного пропалювання ізоляції. Мінімальна вимірювана відстань до місця пошкодження, м , не гірше: 3; 

Максимальна вимірювальна відстань, 15 км. Похибка вим. відстані до пошкодження :від 15 до 25 метрів на 

відстані до 1 км, та від 20 до 40 метрів на відстані більше 1 км з шагом 0,5 м. 

Параметри висок. зонд. імпульсів на навантаженні 30 Ом: ампл.:від 3 до 60 кВ; тривалість фронту не більше  0,15 

мкс; тривалість імпульсу 2 мкс Можливість зміни коеф. посилення вхідного підсилювача від 0 до 6 Дб Параметри 

низьковольтних зонду-вальних імпульсів на навантаженні 30 Ом: не менше 5 В. тривалість не більше: 0,02 мкс, 

тривалість імпульсу від 0,05 до 10 мкс. Діапазон зміни коеф. посилення вхідного підсилювача  від 0 до 60 Дб 

 

11. Генератор звукової частоти  

Генератор звукової частоти  призначений для пошуку місць пошкодження силових кабельних ліній. 

У генераторі передбачений режим модуляції звукового сигналу, захист від перевантаження по струму, плавне і 

ступінчате регулювання вихідної напруги. 

Параметр Значення 

Максимальна вихідна напруга холостого ходу, В 300 

Максимальний вихідний струм,  

не менше, А 
50 

Кількість ступенів узгодження з навантаженням, не менше 12 

Частота генерації, Гц 1024 і 2048 

12. Приймач: 

Приймач призначений для: 

- пошуку траси підземних кабельних ліній зв'язку та силових кабелів індукційним методом; 

- визначення глибини залягання кабелів; 

- пошуку місця замикання жил кабелю індукційним методом; 

- пошуку місця пошкодження ізоляції високовольтних силових кабелів акустичним методом. 

Застосування цифрового фільтра порядку дозволяє працювати в умовах інтенсивних перешкод, широкий 

динамічний діапазон забезпечує високу чутливість і дозволяє працювати як при малих, так і при високих рівнях 

вхідного сигналу без перевантаження. Цифрова шкала рівня сигналу на виході приймача дозволяє точно 

відстежувати рівень сигналу і проводити вимірювання глибини залягання кабелю.  

Технічні характеристики: 

- активні частоти 1024/2048 Гц; 

- смуга пропускання в режимі акустики в межах  20 - 2200 Гц. 

 
14. Випробувальна установка для кабелів зі зшитого поліетилену 

Технічні характеристики: 

- вихідна змінна напруга, 1- 20 кВ; 



- частота вихідної напруги – 0,1; 0,05 Гц; 

- максимальна ємність обʼєкту випробування- 3,5 мкФ; 

- мінімальна ємність обʼєкту випробування -0,01 мкФ; 

- відносна похибка вимірювання високої напруги, не більше – 3%; 

- відносна похибка частоти вимірюваної напруги, не більше – 3%. 

 

15. Стійка управління основна: 

На основній стійці розміщені всі головні блочні ( або модульні ) конструкції лабораторії: 

Блок Управління 

Пульт (вибір мережі живлення) 

Високовольтні перемикачі 

ГАУХ 

Вимірювач діелектричних  втрат 

Блок живлення 

Вимірювач параметрів ізоляції 

Вимірювач параметрів силових трансформаторів 

Запобіжники  

Тумба для первинної документації 

Стіл робочий 

 

16. Блок управління БУ 

Блок Управління забезпечує наступні режими роботи : 

роботою блоку пропалення  

роботою генератора акустики 

роботою вимірювача діелектричних втрат 

роботою блоку високовольтних вимірювань 

17. Комплект електротехнічного обладнання   
Комплект електротехнічного обладнання включає в себе освітлення салону як від 12, так і від 220 В, наявність 

системи незалежного опалення салону лабораторіїї (відсік оператора), комплект високовольтних ізолюючих 

підставок, автоматичне блокування дверей високовольтного відсіку при роботі з високою напругою.  

18. Трансформатор (не менше 40А) 

Призначений для регулювання однофазної напруги в межах від 0 до 250В.  

- вхідна напруга – 220 (±22)В; 

- діапазон вихідної напруги-   0-250В. 



  

20. Комплект високовольтних перемикачів 

Комплект «Високовольтні перемикачі» Призначений для безпечної роботи при: 

- випробуванні ізоляції кабелів та інших пристроїв постійною та змінною напругою; 

- пошуку місць пошкодження кабельних ліній індукційним та акустичним методом. 

Включають в себе перемикачі вибору фази «Фаза А», «Фаза В», «Фаза С» та дозволяють вибрати потрібну фазу 

при роботі кабелем або іншими пристроями. 

Живлення лабораторії: частота 502  Гц, напруга 22022 В.Споживаючий струм: до 80 А. 

Обладнання в автомобілі виконується з дотриманням діючих норм безпеки, а саме : 

окремо високовольтний відсік з освітленням, операторський відсік з освітленням, прозора перегородка що 

розділяє високовольтний відсік і місце оператора; два вікна операторського відсіку, стіл оператора,  

тумба для зберігання та транспортування приладів та інструменту, у тому числі документації 

крісло для оператора (прикріплене до підлоги). Ввнутрішня обшивка виконана термоізоляційним матеріалом та 

пластиковими панелями; 

- антистатична підлога у відсіку оператора 

- нанесення напису на автомобіль за побажанням замовника 

Гарантійний термін експлуатації: 25 місяців 

Термін експлуатації лабораторії, не менше 10 років. 

Обслуговування лабораторії впродовж всього терміну експлуатації. 

 


