2883 MIDAS micro
Sistema Móvel de Análise e Diagnostico de Isolamento

RECURSOS E BENEFÍCIOS

 Capacitância, dissipação / teste de fator de potência.
 Design compacto em caixa com apenas 25 kg
 Fonte de alta tensão 12 kV
 Frequência variável de 15 – 400 Hz
 Exatidão de 0.3% (capacitância) e 1x10-4 (tan )
 Operação segura com bloqueio, parada de
emergência, controle de segurança e supervisão do
aterramento.
 Display touch screen colorido de 7” para fácil operação

 Três modos de operação: básico, guiado e avançado.

APLICAÇÃO
Testes de Capacitância, fator de potência e dissipação:
Transformadores de potência
Transformadores de Instrumentos

O MIDAS 2883 micro é o menor e mais compacto
sistema de diagnóstico de isolamento do mercado.
O peso de apenas 25 kg e o design compacto o
torna a ferramenta ideal para testes de fator de
potência, fator de dissipação ( tan δ) e
capacitância, para uso no campo e na fábrica

Buchas
Capacitores
Disjuntores
Para-raios

Projeto eletrônico de ultima geração, filtragem
digital avançada e algoritmos de cálculos
sofisticados garante resultados altamente estáveis,
mesmo sob condições adversas.
Os três principais modos de funcionamento
oferecem ao usuário uma escolha. Usado o modo
básico para medições rápidas e diretas, onde
apenas a informação essencial é mostrada. Para
os testes avançados, como medições de
frequência variável ou tensão existe o modo
guiado. O usuário é guiado através de medições
com instruções de segurança e de conexão
mostrados na tela colorida sensível ao toque. E o
modo avançado oferece flexibilidade adicional
para sequências especiais de teste
O Micro Midas 2883 é completo com
características de segurança abrangentes.
Interruptores de bloqueio para o pé e mão, botão
de parada de emergência de fácil acesso e
construção robusta garantindo operação segura
em todas as circunstancias.
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RECURSOS NECESSÁRIOS

UMA CAIXA – ROBUSTA E FÁCIL DE
TRANSPORTAR
O instrumento é todo construído em uma única caixa
robusta que possui apenas 25 kg e é equipado com
rodízios que torna o instrumento ainda
mais conveniente para testes em
locais remotos
O Micro MIDAS 2883 foi desenvolvido
através de extensos testes de tipo
para simular os mais diversos
ambientes que um produto pode
enfrentar durante a sua vida útil.
Cumprindo a norma MIL-STDPadrão 810G, Micro MIDAS
2883 garante o mais alto nível
de qualidade e confiabilidade
nas operações.

O instrumento inclui todos os recursos necessários para
realizar os testes em diversos componentes de alta
tensão. A fonte de tensão 12 kV fornece um sinal limpo e
independente da rede eléctrica. A fonte de frequência
variável (15 - 400 Hz) permite medições avançadas, tais
como análise sobre uma faixa de frequência em buchas.
Um capacitor padrão a gás (SF6) é utilizada como uma
referência interna. Isso garante resultados reprodutíveis e
estabilidade a longo prazo. Com a interface USB e
impressora térmica integrada, torna acessíveis e visíveis
os resultados.

Escopo padrão com uma
variedade de acessórios todos
muito bem condicionados em
uma bolsa de transporte, que
pode ser acoplado à caixa do
equipamento. Os cabos de medição e alta tensão são
rolados em carreteis de cabos que permite conexão e
armazenamento convenientes e rápidos.

DIRETO AO RESULTADO DESEJADO
Três modos de
operação, para atender
às suas necessidades.
Use o modo básico para
medições rápidas e
diretas, onde apenas
informações e controles
essenciais são
mostrados.

RESULTADOS CONFIÁVEIS- SEMPRE
Medições precisas em subestações podem ser difíceis
por causa de fortes campos elétricos gerados por
linhas de transmissão de alta tensão. Quando esta
interferência aparece o Micro MIDAS a detecta e muda
para o modo apropriado de supressão de ruído, se
necessário.

Ou permitir o Modo
avançado que oferece maior flexibilidade para sequências
especiais de teste.

O CASAL PERFEITO PARA TRANSFORMADOR
DE TESTE
Combine o Micro MIDAS 2883 com o Analisador de
enrolamentos 2293 para uma solução teste completa em
transformadores. Com 2293 testa-se resistência do
enrolamento, a relação de transformação e o balanço
magnético com uma única conexão. Os formatos de
arquivos suportados permite a troca de dados entre as
duas unidades de medições os resultados são combinados
para uma análise mais aprofundada ou para
processamento de dados.

Processamento de sinais digitais de ultima geração é
usado para filtrar os sinais de interferência. Isso
resulta em valores estáveis e repetíveis em todas as
condições.

OPERAÇÃO SEGURA
O Micro MIDAS 2883 inclui vários recursos que
garante a segurança pessoal e material. É equipado
com detector de terra aberto que permite que a alta
tensão somente seja ligada quando houver uma
ligação à terra . Além de um botão de parada de
emergência, a unidade está equipada com um
interruptor de segurança de tipo externo que deve ser
pressionado antes do teste para permitir o ligamento
da alta tensão. O som de aviso e uma barra de luz de
aviso localizado no topo do display fornecer sinais de
alerta visual e sonoro. Além disso, uma luz
estroboscópica, opcional, externa pode ser conectada.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensões
Tamanho
Peso
Instrumento
Cabos

54.6 x 34.7 x 24.7 cm

(21.5” x 13.66” x 9.72”)

24.9 kg (unidade única)
16.2 kg

(55 lb)
(35.7 lb)

Ambiente

Temperatura de operação
Temperatura de armazenagem
Umidade relativa

-10 .. 50°C
(14..122° F)
-20 .. 70°C
(-4..158° F)
5 .. 95 % r.h. Sem condensação

Normas

Segurança
EMC

IEC 61010-1 (2010)
EN 61010-1:2001(ZEK 01.4-08)
EN 61000-3-2 (2006)
EN 61000-3-3 (2008)
EN 61000-4-2 (2009)
EN 61000-4-3 (2010)
EN 61000-4-4 (2004)
EN 61000-4-5 (2006)
EN 61000-4-6 (2007)
EN 61000-4-11(2004)
EN 55011 +A1(2009)
IEC 60068-2-31 Edição 4.0 (face, canto, queda livre)
IEC 60068-2-64 Edição 2.0 IEC 60068-2-27
MIL-STD-810G
MIL-T-28800

Teste de resistência
Choque & Vibração
Ciclo de envelhecimento
Entradas
Rede
90 .. 264 VAC 50/60 Hz, 800 W, ativo PFC (acc. IEC61000-3-2)
Medição
≤ 180 mA RMS
Saída
Tensão
100 .. 12’000 V RMS (@ 45 .. 70 Hz)
Frequência
15 .. 400 Hz (tensão ≤ 5 kV)
Corrente
± 180 mA RMS
Capacitância do objeto
max. 47 nF @ 12 kV RMS @ 50 Hz, max. 39 nF @ 12 kV RMS @ 60 Hz
sob ensaio
Medição
Resolução
Precisão
Fator de Dissipação / fator de potência 0.0001
± 0.5 % rdg ± 0.0001
@ 50..60Hz
tan / cos 
0.01 %
± 0.01 % rdg ± 0.5 % @ 50..60Hz
Capacitância
0.01 pF
± 0.3 % rdg ± 0.3 pF
Tensão de teste
1V
± 0.3 % rdg ± 1V
Corrente de teste
0.1 μA
± 0.3 % rdg ± 1 μA
Watts / Potência
0.1 mW, mVA, mVAR
± 0.8 % rdg ± 1 mW, mVA, mVAR
Fator de qualidade
0.0001
± 0.5 % rdg ±0.0001
Referência interna
100 pF Capacitância de referência, tan  < 0.00001
Coeficiente de temperatura < 0.01 % / K, envelhecimento capacitância < 0.01 % / ano
Características de segurança
Detecção de terra em aberto
Interruptor de segurança de mão e interruptor de pé (opcional)
Indicador de aviso interno, luz de alerta externa (opcional)
Sinal de alerta sonoro
Interfaces
USB 2.0 para Memory Stick, Ethernet, Impressora térmica.
Display
7” TFT , 800 x 480, Touch Screen Colorido
Formatos de arquivos
XML, CSV
Valores gravados
DF (tan )
DF (tan )@20°C
DF%(tan )
DF%(tan )@20°C
PF (cos )
PF (cos )@20°C
PF%(cos )
PF%(cos )@20°C
Capacitance Cx
Resistance Rx
Inductance Lx
Frequency f
Test Current Ix
Mains frequency fm Noise frequency fn Apparent Power S
Real Power P
Reactive Power Q S/N Ratio
Quality Factor QF
Ref Current In
Capacitance Cn
Current Imag (Lp)
Current Ife (Rp)
Phase-angle  (Zx) Voltage URMS
Insulation Temp.
Temp.Corr.Factor K
Conditions
Comments
Connection mode
Time/Date
Settings
Intervalo de calibração
2 anos recomendado
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ESCOPO DE FORNECIMENTO



Instrumento de medição Micro MIDAS 2883
construído em caixa robusta com rodízios.

A maleta robusta de transporte inclui:

 Cabo de alta tensão com clamp, 20m












3 Cabos de medição blindadoscom clamps, 20m
Cabo terra de alta tensão com clamp
2 carreteis de cabos
Interruptor manual de bloqueio de segurança, 10m
2 mini clamps com cabos
3 adaptadores de tap 4 mm
Extensor clamp
Manual de operação

Certificado de calibração com resultados de testes

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
2883/SAFE
Luz estroboscópica com base magnética
(ex. para colocar no tanque do
transformador), aviso visual de presença
de alta tensão.

MIDAS Office
Software para análise off-line de
dados de medição e criação de
sequências de teste personalizado

2283/FS interlock foot switch
Interruptor de segurança de pé uma
alternativa para interruptor de mão.

2283/HOOK

288x TEMP

2883/HCB

Gancho para conexão de alta tensão
(substitui o Clamp incluso como padrão)

Sonda de temperatura para montagem
em superfície (magnética), cabo10m.

288x TEMP2

Jogo de cintas flexíveis para
eliminação de corrente parasita

2883/ALB
Cabo adaptador para conexão de capacitor
Padrão (Lemo3 – BNC), Ex. Tettex type
3370 NK

Infravermelho Laser e termo higrômetro
sem contato. Para a determinação da
temperatura do tanque (óleo), a
temperatura do ar e da humidade do
ar.
2283/WE2 e WE3
Garantia estendida de dois anos (WE2)
ou três anos (WE3). Garantia padrão é
de 1 ano.

OFFICES:
Europe
Haefely Test
AG
Birsstrasse
300
Switzerland
4052+Basel

41 61 373 4111
 + 41 61 373 4912
 sales@haefely.com

6835 Oil test cell
Célula para teste de líquidos isolantes
até 10kV

BOHNEN + MESSTEK
Av. Damasceno Vieira, 711 - Vila Mascote
São Paulo – SP – Brasil
 + 55 11 2711 0050
www.bohnen.com.br
 messtek@bohnen.com.br
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North America
Hipotronics, Inc.
1650 Route 22 N Brewster,
NY 10509
United States
 + 1 845 279 3644
 + 1 845 279 2467
 sales@hipotronics.com

