
Cod: Navigator A

Indicator de defect cu pământul şi de scurtcircuit - tip Navigator

Indicatoarele Navigator A sunt utilizate pentru localizarea scurtcircuitelor şi a 
defectelor cu pământul în reţelele electrice aeriene de distribuţie (LEA) radiale sau 
cu mai multe circuite, având neutrul legat direct la pământ sau prin rezistenţă. În 
reţelele compensate (bobina Petersen) şi în reţelele cu neutrul izolat, 
indicatoarele vor semnaliza numai defectele între faze (scurtcircuite).

Utilizarea acestor tipuri de indicatoare nu este recomandată în reţele buclate, cu 
alimentări multiple sau în punctele de linie unde curentul de sarcină depăşeşte 
500A. 

Indicatoarele de defect asigură reducerea timpilor necesari echipelor de 
intervenţie pentru depistarea punctelor de defect şi implicit, reducerea duratei de 
deconectare a consumatorilor.

Amplasarea indicatoarelor de defect se face pe conductorii LEA în punctele de 
derivaţie, ramificaţie sau de secţionare, fără a fi necesară scoaterea de sub tensiune 
a liniei electrice aeriene, utilizând obligatoriu un dispozitiv de montare/demontare 
(P2244-0-00) şi o prăjină electroizolantă telescopică.

La producerea unui defect pe linie, toate indicatoarele instalate între staţia de 
alimentare şi locul de apariţie a defectului vor semnaliza optic intermitent, indicând 
şi fazele implicate în defect. Indicatoarele amplasate după zona de defect, vor 
rămâne în stare de veghe (nu vor semnaliza). Semnalizarea se realizează prin 
intermediul celor 6 LED-uri de culoare roşie. 

Indicatorul semnalizează iminenta descărcare a bateriilor prin intermediul unui 
LED de culoare galbenă.
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INDICATOARE DE DEFECT

Tensiunea nominală de utilizare (kV) 6 – 35 

Resetarea semnalizării 

1) Resetare în curent. Valoarea minimă a curentului de reset:      
              IReset = 3 A 
2) Resetare automată în timp:  tReset = 4 ore ± 20%              
3) Manual, utilizând dispozitivul de testare-resetare 

Alimentare: 
4x baterii cu litiu: 3 V; 1,2 Ah 
Se recomandă înlocuirea bateriilor la 10 - 15 ani sau dupa 300 
ore de semnalizare 

Diametrul conductorului liniei (mm) 8 ÷ 27 

Dimenisuni de gabarit (mm) 94 x 94 x 155 

Domeniul temperaturilor de utilizare (
O
C) -40…+85 

Masa (cu baterie) (kg) 0,470 


