
Przygotowanie obiektu do badań
Kalibracja
Przeprowadzenie badania diagnostycznego
Analiza danych pomiarowych
Wykonanie protokołu i wyciąganie wniosków
Lokalizacja uszkodzeń powłoki kablowej oraz uszkodzeń kabla
systemami digiPHONE+, ESG NT oraz vLoc + ramka

W ramach treningu będziemy omawiać następujące kwestie:

 
 

Workshop „Diagnostyka i lokalizacja
uszkodzeń kabli SN”

-

Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym treningu diagno-
stycznym, który odbędzie się w dniach 25--26 marca 2020 roku w 
Starej Iwicznej, k. Piaseczna. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy
teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej diagnostyki oraz lokalizacji
uszkodzeń kabli. 
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MIEJSCE SZKOLENIA

PLAN SZKOLENIA

25 MARCA 2020 (ŚRODA)
10.00 - Rozpoczęcie treningu, powitanie uczestników, 

10.15 - Podstawy pomiaru WNZ w kablach SN
11.15 - Próby napięciowe: jak i dlaczego?
12.15 - Przerwa na lunch
13.40 - Krótkie kable: czy da się diagnozować?

14.40 - Poligon Megger: badania diagnostyczne systemami
TDM45/ TDS
15.40 - Wstęp do lokalizacji uszkodzeń w kablach (teoria)
16.30 - Powrót do hotelu DeSilva Piaseczno
19.30 - Kolacja koleżeńska (Restauracja "U Szwejka" przy ul. Plac
Konstytucji)

prezentacja firmy

Ciekawe przypadki. Bliski/daleki koniec. Analiza.

Zajęcia praktyczne  odbędą się na poligonie Megger w Starej Iwicznej
k. Piaseczna. Poligon umożliwia wykonanie pełnej diagnostyki WNZ
oraz Tg delta, jak również przeprowadzenie lokalizacji uszkodzeń
kabla metodami ARM oraz tzw. "na wypływ" metodą krokową.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z
systemami Centrix 2.0. oraz mobilnymi urządzeniami do lokalizacji
uszkodzeń typu EZ-Thump. Większa uwaga będzie jednak położona
na diagnostykę kablową SN systemami TDS NT, TDM45, OWTS oraz
MV DAC.

26 MARCA 2020 (CZWARTEK)
10.00 - Poligon Megger: praktyczne zajęcia z lokalizacji
uszkodzeń kabli SN
12.00 - Dyskusja i wręczenie certyfikatów Megger 2020
12.15 - Zakończenie szkolenia



PROGRAM SZKOLENIA

udział w wykładach i zajęciach praktycznych
materiały szkoleniowe
zakwaterowanie w hotelu DeSilva w Piasecznie
lunch
uczestnictwo w kolacji

Powyższa kwota obejmuje:

Dodatkowe informacje na temat szczegółów szkolenia można
kierować do Kierownika prób i diagnostyki kabli SN/WN dr inż.
Piotra Cicheckiego pod numerem +48 601 88 70 11 lub adresem
mailowym: piotr.cichecki@megger.com

Zapraszamy również na naszą stronę internetową 
www.pl.megger.com

Koszt udziału w szkoleniu za osobę wynosi 1800 zł netto 

WARUNKI UCZESTNICTWA
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