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ALLTEST PRO ATP 7 motortestare m MCA Pro
en användare SW
Toppmodellen för alla typer av AC- och DC-motorer och generatorer med
professionell programvara

Det absolut bästa inom spänningslös test av alla typer av motorer, även över 1000V. Avancerade analysmöjligheter
med både statisk och dynamisk test. Hittar t.ex. interna lindningsfel och fas/fas-fel, föroreningsfel och risk för överslag,
fasobalans, obalans i impedans, avbrott i lindningar, rotorfel såsom gjutningsfel och skadade eller
knäckta rotorstavar samt luftgapsfel och isolationsfel. Extremt användarvänlig. Dynamiskt test hjälper dig med att
urskilja feltyp, t.ex. rotor, stator, luftgap osv.
Det professionella programvarupaketet ger, i förhållande till basic-versionen, möjlighet att analysera DC-motorer
och generatorer.
Stort minne med plats för 800 resultat. Dessutom automatiseras testproceduren då ATP7 ansluts till alla tre faserna
samtidigt, med de medföljande Kelvinklämmorna. Därmed bortkompenseras testledningarna och den
fysiska hanteringen mellan testerna minimeras.
Med ALL-TEST Pro’s patenterade TVS-värde sparas en baseline för den uppmätta motorn. Det betyder att du år efter
år kan följa utvecklingen i de testade motorerna extremt exakt genom en automatisk jämförelse, så även små
ändringar i motorns tillstånd framgår tydligt.
ATP7 testar alla typer av motorer och generatorer i alla spänningsnivåer, AC/DC samt specialmotorer som t.ex.
servomotorer. Den extremt exakta hårdvaran i ATP7 ger dig möjlighet för ögonblicklig och mycket
exakt diagnos av fel, feltyp och omfattning. Resultatet kan direkt användas till att värdera vad som sker i nästa steg skall motorn köras vidare till nästa planlagda underhåll, skall den bytas ut akut, kan reparation eller utbyte betala sigmöjligheterna är många med ATP7. Instrumentet kommer med den Windowsbaserade grundprogramvaran MCA
Basic, speciellt gjord för ATP 7 för direkt uppladdning av resultat från instrumentets minne och hjälp med
snabb analys och arkivering av resultat.
Detta är modellen med den mer avancerade programvaran MCA Pro (ATP7P), som ger dig de
nödvändiga algoritmerna för noggrann analys av t.ex. DC-motorer, transformatorer, generatorer
och andra specialmotorer.
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