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Acest sistem este destinat să echipeze instalatiile de ridicat (macaralele) cele 

mai expuse pericolului de a veni în contact cu părtile aflate sub tensiune. 
 
 

El realizeză urmatoarele funcţiuni: 
-detectarea zonelor periculoase unde 
se afla instalaţii sau conductoare aflate 
sub tensiune; 
-emiterea de semnale optice şi 
acustice pentru avertizarea 
personalului de deservire a utilajului 
respectiv; 
-blocarea comenzilor utilajului pentru  
a opri înaintarea acestuia către zona  

                                                                           periculoasă. 
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Componente principale 
    
 1.  Detector de camp - se montează pe extremitatea cea mai expusă de a veni 
în contact cu linia electrică şi include: 
    - senzor de câmp; 
    - circuite de amplificare; 
    - circuit de etalonare. 
 
 2.  Unitate de comenzi pentru prelucrarea şi procesarea semnalului - se 
montează în cabina de comandă a utilajului şi cuprinde: 
    - unitate de prelucrare analogică; 
    - unitate de prelucrare numerică; 
    - tastatura matriceală; 
    - afişaj LCD; 
    - circuite pentru semnalizare optică, acustică şi blocarea comenzilor utilajului. 
 
Caracteristici tehnice 
 

 tensiune de alimentare: 24 Vcc; 
 tensiunea reţelelor de lucru selectabile: 6 kV; 20 kV; 110 kV; 220 kV; 400 kV; 
 praguri de avertizare: 2; 
 sensibilitatea minimă: 100 V/m; 
 temperaturi de funcţionare: 0º C … +40º C; 
 grad de protecţie: 

 -detector de câmp IP 54; 
 -unitate  de comenzi IP 30; 

 dimensiuni de gabarit: 
 -detector de câmp: Ф180 x 180 mm;   
 -unitate  de comenzi: 210 x 290 x 110 mm. 

 
Funcţiuni 
 

 prezentarea pe afişaj a valorii de câmp detectate; 
 posibilitatea de a se modifica pragurile de avertizare şi de blocare; 
 selectarea valorii tensiunii reţelei electrice faţă de care se face protecţia; 
 posibilitatea etalonării senzorului prin utilizarea generatorului de referinţă intern. 

 


