
 

Analisador de disjuntor com impressora embutida 

CIBRE-L3 SERIES 



      

                                        Tempo Temporização de contatos               

(Abertura/Fechamento) 

 

                                                                       3 entradas de contato seco  

 

                                                                       Ultra-leve  
  
 
 CIBRECIBRECIBRECIBRE----LLLL3333 

Analisador de disjuntor de 3 contatos com impressora embutida 

Os analisadores de disjuntores de 3 contatos da série CIBRE-L3 
são projetados usando tecnologia de engenharia avançada para 
testar os tempos de abertura/fechamento de contato dos 
disjuntores. 

A série CIBRE-L3 tem recursos de medição rápidos, fáceis e 
precisos por nosso software amigável. 

A Série CIBRE-L3 são dispositivos alimentados por bateria 
(recurso opcional), que permite aos usuários realizar testes 
mesmo sem alimentação de rede durante os testes de campo. 

Por que precisamos testar disjuntores? 

É muito importante testar os disjuntores regularmente.  

Os testes de temporização de contato são executados para 
determinar o desempenho ideal dos disjuntores. 

O teste pode determinar operações inadequadas do disjuntor  
em caso de falha do sistema e para melhorar a confiabilidade 
do sistema. 

 
Testes de tempo de contato (Abertura/Fechamento) 

Os testes de tempo de contato são realizados para comparar o 
desempenho do contato principal e do resistor dos disjuntores 
com as especificações do fabricante.  

As operações dos disjuntores ABRIR, FECHAR, ABRIR-
FECHAR, FECHAR- ABRIR e ABRIR-FECHAR-ABRIR são 
cronometradas em milissegundos (ms) e ciclos e então 
comparadas com as especificações do fabricante para 
determinar o desempenho do disjuntor. 

A série CIBRE-L3 possui um grande display de toque colorido 
de 4,3 polegadas, que é visível tanto sob a luz do sol forte 
quanto sob condições de pouca luz. 

Os operadores podem imprimir facilmente os resultados 

da medição com a impressora embutida de 2,25 

polegadas da Série CIBRE-L3. 

Os resultados também podem ser salvos em uma unidade 

flash USB ou na memória interna do equipamento. 

Capacidade multi-idioma e menu de operação amigável 

tornam mais fácil controlar a Série CIBRE-L3. 

 

Os dispositivos da série CIBRE-L3 é leve, compacto e 

robusto com a proteção de IP67 (caixa fechada), o que 

torna perfeito para o teste de campo. 
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Especificações técnicas 

 

 

 


