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ІНДИКАТОР НАПРУГИ ІН-10-2 
Паспорт 

1 ПРИЗНАЧЕННЯ 
Індикатор напруги ІН-10-2 (далі індикатор) призначений для візуального контролю 

наявності напруги в розподільчих пристроях 10 кВ і використовується в комплекті з 
ємнісними датчиками ДЕ-10. 

Індикатор призначений для роботи при температурі від мінус 40 до плюс 60°С, 
середньодобової вологості повітря не більше 95% і розрахований на встановлення в закритих, 
вибухо- та пожежобезпечних приміщеннях на висоті над рівнем моря не більше 1000 м.  

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Номінальна робоча напруга – 10 кВ. 
2.2 Діапазон робочої напруги для СДІ – від 2 кВ до 12 кВ. 
2.3 Діапазон робочої напруги для реле – від 4 кВ до 12 кВ. 
2.4 Частота трифазного струму – 50 Гц. 
2.5 Напруга на вході індикатора (при контрольованій напрузі 7 кВ) на виході ємнісного 

датчика ДЕ-10 - від 80 до 110 В. 
2.6 Максимальна напруга на ємнісному датчику ДЕ-10 – 12 кВ. 
2.7 Ємність датчика ДЕ-10 – 115 (±15) пФ. 
2.8 Габаритні розміри ємнісного датчика ДЕ-10 – не більше 140 х 90 мм. 
2.9 Вага ємнісного датчика ДЕ-10, не більше 1,1 кг. 
2.10 Вага індикатора, не більше 0,05 кг. 
2.11 Напруга реле електромагнітного блокування: 24; 48; 110; 220 В постійної або 

змінної напруги (відповідно до замовлення). 
2.12 Максимальний струм контактів реле – 0,5 А.  
2.13 Габаритні та установчі розміри індикатора наведені на рис. 1. 
2.14 Схема підключення ємнісних датчиків та індикатора наведена на рис. 2. 
2.15 Габаритні та установчі розміри ємнісного датчика ДЕ-10 наведені на рис. 3. 

 
Рисунок 1 – Габаритні та установчі розміри індикатора 
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Рисунок 2 – Схема підключення ємнісних датчиків та індикатора 
 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Габаритні та установчі розміри ємнісного датчика ДЕ-10 
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3 УСТРІЙ І РОБОТА 

Контроль трифазної напруги здійснюється за допомогою індикатора, до якого 
підключено три ємнісні датчики. Ємнісний датчик є полімерним опорним ізолятором із 
вбудованим електричним конденсатором. 

Індикатор побудований як триканальний сигналізатор напруги, на лицьовій панелі якого 
встановлені три малопотужні світловипромінюючі елементи (світлодіоди), а також 
світлодіодний індикатор, що вказує на стан контактів К1, К2. Індикатор також має вбудоване 
електронне реле контролю з однією контактною групою (контакти К1, К2), яка може 
використовуватися для блокування елементів високовольтних комірок або сигналів 
телемеханіки. При появі напруги на вході будь-якого із ємнісних датчиків більше 2 кВ, 
засвічується відповідний світлодіодний індикатор. За наявності напруги на вході будь-якого з 
ємнісних датчиків більше 4 кВ реле (контакти К1, К2) розмикається і світлодіодний 
індикатор «Lock» світиться. За відсутності напруги (меньше 4 кВ) в усіх 3-х фазах – контакт 
реле замикається. 

Контрольована трифазна напруга частотою 50 Гц подається на ємнісні датчики, з виходу 
яких послаблений сигнал надходить на індикатор. Максимальний вихідний струм із  
ємнісних датчиків не перевищує 300 мкА при вхідній напрузі 7 кВ частотою 50 Гц.  

Індикатор забезпечує стан: 
 світіння світлодіоду відповідної фази при напрузі на вході ємнісного датчика  

більше 2 кВ; 
 відсутність світіння світлодіоду відповідної фази при напрузі на вході ємнісного датчика 

менше ніж 2 кВ; 
 розімкненого контакту реле (К1, К2), за наявності напруги на вході будь-якого із 

ємнісних датчиків більше 4 кВ. 
 замкненого контакту реле (К1, К2), за наявності напруги на вході всіх датчиків  

менше ніж 4 кВ; 
На лицьовій панелі індикатора встановлені гнізда L1, L2, L3 для контролю фазування та 

наявності напруги на входах індикатора. 
 
Увага! 
Вимірювальна напруга на гніздах лицьової панелі індикатора може досягати значень 

понад 100 В. 
 
4 КОМПЛЕКТНІСТЬ 
До комплекту поставки входять: 
 індикатор ІН-10-2 1 шт.; 
 ємнісний датчик ДЕ-10 3 шт.; 
 паспорт 1 екз. 
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5 ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
 підключати до індикатора ємнісні датчики, параметри яких відрізняються від параметрів, 

зазначених у технічних характеристиках; 
 підключати індикатор з ємнісними датчиками до мережі, параметри якої відрізняються 

від параметрів, зазначених у технічних характеристиках. 
Перед встановленням індикатора та ємнісних датчиків переконайтеся у відсутності дефектів 

та механічних пошкоджень, які могли з'явитися під час транспортування та зберігання. 
Монтаж індикатора та ємнісних датчиків проводити у знеструмленому стані. 
Монтаж індикатора напруги ІН-10-2 здійснюється на лицьовій панелі, у місці, зручному 

для візуального контролю. Підключення до датчиків напруги виконується проводом перетином 
не більше 1,5 мм2, при цьому до клем a, b, c підключаються датчики напруги на фазах А, В і С 
відповідно. Клему заземлення необхідно заземлити (рис. 2). Довжина з'єднувальних проводів - 
не більше 12 м. Після приєднання проводів під затискні гвинти клемної колодки індикатора, 
приєднати їх під відповідні затискні гвинти ємнісних датчиків. 

Увага! При проведенні високовольтних випробувань пристроїв 6 (10) кВ необхідно 
відключити клеми a, b, c блоку індикаторів та заземлити виходи з датчиків напруги! 

Забороняється відкривати корпус індикатора, що знаходиться в експлуатації. 
Увага! 
Не слід покладатись виключно на показники індикатора при прийнятті рішення, щодо 

знаходження обладнання не під напругою! Необхідно переконатися у відсутності напруги на 
струмопровідних частинах розподільчого пристрою, дотримуючись вказівок чинних стандартів з 
електробезпеки. 

 
6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

Гарантійний термін експлуатації складає 30 місяців від дня введення в експлуатацію, 
зберігання – не більше 42 місяців від дня відвантаження підприємством-виробником. 

Гарантійний ремонт здійснюється ТОВ «Науково-виробниче підприємство «РЕЛСіС» 
(ТОВ «НВП «РЕЛСіС») за адресою: 

03134, Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9 
тел.: +38(044) 500-61-51, -52, -53 
email: sales@relsis.ua , www.relsis.ua 
Відділ технічного контролю +38(044) 232-51-04 
 
7 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

Індикатор ІН-10-2 виготовлений і прийнятий відповідно до КД та визнаний придатним 
для експлуатації. 

 
                      Представник ВТК   _____________ 

 
                                                               МП                              .  20____р. 

 


