
Detektor przemiennego pola elektrycznego DPPE-1/A i DPPE-1/B 

przeznaczony jest do bezdotykowego sprawdzania obecności lub 

braku pola elektrycznego w pobliżu instalacji i urządzeń pracujących 

pod napięciem. Wskazanie odbywa się przez sygnalizację akustycz-

no-optyczną. Charakterystyka detekcji jest kierunkowa. 

Detektor przeznaczony jest do pracy przy polach powstałych

w pobliżu instalacji i urządzeń pod napięciem od 0,23 kV do 400 kV 

o częstotliwości sieciowej (50Hz, 60Hz). 

Urządzenie wytwarzane jest z podziałem na zakresy:
0,23 kV – 400 kV – DPPE-1
1 kV – 30 kV – DPPE-1/A
30 kV – 400 kV – DPPE-1/B

Odmiany detektora różnią się czułością detekcji i przezna-

czeniem; Detektor DPPE-1 przeznaczony jest dla użytkowników 

energetyki zawodowej, a także osób nie związanych zawodowo

z energetyką. Jest on bardzo czuły i sygnalizuje obecność napięcia 

przemiennego z dużej odległości. Detektory DPPE-1/A i DPPE-1/B 

przeznaczone są dla energetyki zawodowej.

Detektor można używać zarówno w warunkach wnetrzowych 

jak i napowietrznych w zakresie temperatur od –25 do +70°C (ka-

tegoria N+W) i wilgotności względnej od 20 do 96% co odpowia-

da kategorii klimatycznej N+W wg normy PN-EN 61243-1:2007. 

Detektor posiada cylindryczną, trwałą obudowę oznaczoną 

kodem IP5X. Kształt detektora pozwala na noszenie go na ręce 

(jak zegarek) lub przy użyciu dodatkowego paska na kasku (jak 

latarkę).

Detektor przemiennego pola elektrycznego
DPPE-1/A i DPPE-1/B

SPOSÓB DZIAŁANIA DETEKTORA DPPE-1 JEST NASTEPUJACY:
Po teście diagnostycznym detektor przechodzi w stan czuwania, 

w którym pozostaje cały czas czekając na pojawienie się pola elek-

trycznego. Gdy detektor znajdzie się w obrębie pola elektrycznego 

o natężeniu większym niż wartość progowa sygnalizuje to akustycz-

no-optycznie. Częstotliwość sygnału jest zależna od natężenia pola 

elektrycznego, wzrasta przy zwiększaniu się natężenia pola (zbliża-

nia się do źródła napięcia).

PARAMETRY DETEKTORA DPPE-1:
Symbol: DPPE-1

Masa: 0,1 kg

Progowe natężenie pola: ok. 400V/m

Zakres napięć: 0,23 kV – 400 kV

Częstotliwość: 50 Hz, 60 Hz

Stopień ochrony: IP5X

Haki ewakuacyjne przeznaczone są do odciągania człowieka lub jego 

kończyn od urządzenia będącego pod napięciem, co stwarza możli-

wość podjęcia natychmiastowej akcji reanimacyjnej bez konieczno-

ści oczekiwania na odłączenie urządzenia spod napięcia.

Hak ewakuacyjny mały HEM-B służy do odciągnięcia kończyn 

(ręki lub nogi) i może być stosowany dla urządzeń o napięciu zna-

mionowym do 1 kV.

Hak ewakuacyjny duży HED-B służy do przesunięcia całej oso-

by (za pas lub klatkę piersiową) i może być stosowany dla urządzeń

o napięciu znamionowym do 30 kV.

Hak wykonany jest na bazie rury szkłoepoksydowej wypełnia-

nej pianka poliuretanową w stosowanej powszechnie do produk-

cji drążków izolacyjnych UDI. Długość części izolacyjnej zapewnia 

skuteczne odizolowanie ratownika w czasie wykonywania czynno-

ści ewakuacyjnych. Ogranicznik dzieli jednoznacznie rurę na część 

chwytową i izolacyjną. Końcówka w kształcie haka zabezpieczonego 

warstwą izolacyjnego tworzywa sztucznego daje możliwość odpo-

wiedniego uchwycenia tułowia poszkodowanego lub jego kończyny. 

Rękojeść w części chwytowej ułatwia manipulowanie hakiem i wy-

wieranie odpowiedniej siły poosiowej podczas akcji ratowniczej.

Haki ewakuacyjne HED-B i HEM-B
Ze względu na charakter pra-

cy (stała gotowość do użycia) hak 

nie posiada opakowania jednost-

kowego (pokrowca), a jest jedynie 

zabezpieczony przed uszkodze-

niem w czasie transportu za po-

mocą papieru pakowego.

Długości:
HED-B – 1750 mm

HEM-B – 930 mm

RATOWNICTWO DROGOWE, MEDYCZNE, INNE
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