
MANİPULATÖR ÇUBUĞU 
EK AKSESUARLAR 
qR-kod linki  
https://skbpribor.com/instrument/manipulating/ 
Cihaz hakkında tam açıklama, yorumlar, ek 
ekipman ve detaylar web-sitede 
Manipulatör çubuğu, çeşitli ölçüm cihazlarının 
ölçüm kablolarının kelepçelerini, merdiven ve 
asansörler kullanmadan yerden 35 ila 220 kV'tan 5 
m yüksekliğe kadar yüksek voltajlı ekipman 
girişlerine bağlamak için tasarlanmıştır. Kullanım 
alanı: 
-çeşitli tiplerde yüksek gerilim devre kesicileri; 
ayırıcılar, separatorlar ve kısa atıcılar; 
- yüksek gerilim baraları; 
- güç transformatörleri, ototransformatörler, 
elektrik reaktörleri. 
  
 
Ürün, kalibrasyon veya doğrulama gerektirmez, 
bakım periyodik olarak ürünün elemanlarında 
hasar olup olmadığını kontrol etmeyi içerir. Hasarlı 
yalıtım manipülatör çubuğu (kırıntılar, çatlaklar) 
değiştirilmelidir. Diğer elemanlar (hasara bağlı 
olarak) sahada onarılabilir. 
Kullanıcının seçiminde ve işin gerçekleştirileceği 
elektrik tesisatına bağlı olarak üç boyutta üretilir. 
Manipülatör çubuğu, MIKO-1 ve MIKO-21 
mikroohmmetreler ile cihaz ölçüm kablolarını 
yerden / tank kapağından yüksek voltajlı 
anahtarların burçlarına, yüksek voltajlı ayırıcıların 
yapısal elemanlarına, topraklama iletkenleri ve 
geçiş direncini ölçmek için diğer ekipmanlara 
bağlamak için MIKO-2.3 mikromilikiloohmmetre ile 
ortak çalışma için önerilir. 
Uzmanlar, işlerinde kullanıyorlarsa veya sadece 
MIKO-7M (A), MIKO-8M (A) veya MIKO-9A 
miliohmmetre satın almayı planlıyorlarsa, 
manipülatör çubuğu, merdiven ve araba asansörü 
kullanmadan güç transformatörünün tank 
kapağından 220 kW'a kadar cihaz ölçüm kablolarını 
yüksek gerilim sargılarına bağlamak için 
vazgeçilmez bir yardımcı olacaktır. 
PKV/M6N, PKV/M7, PKV/U3 ve PKV/M17 yüksek 
voltajlı devre kesiciler için kontrol cihazları ile 
setinde teknik özellikleri ölçmek için alet kablo 
uçlarını toprak / tank kapağından anahtar 
girişlerine bağlamak için bir manipülatör çubuğu 
kullanılır. 
PKR-2 ve PKR-2M güç transformatörlerinin yük 
altında kademe değiştiricilerini izlemek için özel 
cihazlarla çalışırken, uzmanlar güç 
transformatörünün tank kapağından 220 kW'a 



kadar ölçüm kablolarını araba asansörü olmadan 
bağlamak için çubuk kullanabilecektir. 
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MANİPULATÖR ÇUBUĞU 
Çubuk uzunluğu kullanıcı tarafından seçilebilir 2,2 m 3,7 m 5,1 m 
Elektrik tesisatın önerilen anma gerilimi 35 kW 110 kW 220 kW’a kadar 
Monte edilmiş set halinde ürünün ağırlığı 3,4 kg 4,0 kg 4,6 kg 
UZATMA KABLOSU 
Uzatma kablosunun uzunluğu 3,3 m 
Çıkarılabilir 'timsah tipi' klipsleri 70 mm 
'Timsah' tipi klipsinin yatay düzlemde dönme açısı ±90◦ 
"Timsah" tipi klipsinin dikey bir düzlemde eğim 
açısı 0◦, 45◦, 90◦ 

Çalışma esnasında sıcaklık aralığı -15 °C’den +40 °C’ye kadar 
Garanti süresi 6 ay 
Kullanım kılavuzu dili Rusça / İngilizce 
 

STANDART SET 
Kullanım kılavuzu 
Manipulatör çubuğu 
Uzatma kablosu (2 adet) 
Topraklama kablosu 
Küçük çaplı kablolara bağlanması için sınırlayıcı (2 
adet) 
Ürün ve aksesuarları taşıma çantası ve kılıfı 
Ek aksesuarlar ile donatımı talep üzerine  
 


