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Prezado distribuidor BAUR, prezado cliente!
Neste Boletim Informativo apresentamos a você uma novidade de produto BAUR com o LV-Guard 250 para a
faixa de baixa
tensão. Outras novidades de produto abrangem o novo equipamento para a identificação de cabos KSG 200.

Na nossa série de artigos para a localização de defeito de cabo eficaz mostramos as vantagens do método de
impulso secundário/múltiplo SIM/MIM. Além disso, abordamos as vantagens do diagnóstico de cabos para a
expansão de rede e manutenção.

O novo vídeo de produtos informa sobre as características do sistema de diagnóstico de descarga parcial portátil
PD-TaD 60.

Com este e ainda outros artigos desejamos uma leitura agradável e diversificada

Novidade de produto BAUR: LV-Guard 250
Monitora cabos de baixa tensão e localiza defeitos de cabo com a
alimentação de tensão ativa

Com o LV-Guard 250 a BAUR introduz um equipamento no mercado
mundial, que permite uma localização de defeito de cabo inovadora e
única em redes de baixa tensão com a alimentação de tensão ativa.

>> more

Know-How
Série de artigos BAUR sobre a localização de defeito de cabo
 
O método de impulso secundário/múltiplo (SIM/MIM) é um dos processos

mais bem-sucedidos da pré-localização de defeito de cabo. Ele converte
um defeito de cabo de alta impedância ou intermitente brevemente em um
defeito de baixa impedância de fácil localização e chega ao destino em
cerca de 80 a 90% de todos os defeitos

http://www.baur.eu/en/news/newsletter/newsletter-01-2016/article-01-lv-guard-250
http://www.baur.eu/en/news/newsletter/newsletter-01-2016/article-01-lv-guard-250


cerca de 80 a 90% de todos os defeitos
>> saiba mais

Otimizar a manutenção com o diagnóstico de cabos
A avaliação do estado de cabo auxilia na expansão de rede e
manutenção

Seja em sistemas de cabos novos, recém reparados ou já existentes: o
diagnóstico de cabos detecta pontos fracos e ajuda a controlar da melhor
forma possível os investimentos na expansão e conservação da rede.
Graças aos equipamentos modernos de fácil operação, é possível realizar
o diagnóstico de forma rápida e simples.

>> saiba mais

Novidade de produto BAUR
Sistema de identificação de cabos KSG 200

A BAUR otimizou o seu sistema para a seleção de cabos KSG 100. O
sistema agora está disponível como KSG 200 e KSG 200 T, ambos
opcionalmente com ou sem bateria recarregável. Ele se destina à
identificação de cabos de um ou vários condutores 
de um feixe de cabos. A tecnologia melhorada e funções inovadoras do
KSG 200 tornam a seleção de cabos ainda mais eficiente e simples.

>> saiba mais

Novo vídeo do produto PD-TaD 60
Características e aplicação do sistema de diagnóstico DP portátil
 
Com o novo equipamento de descarga parcial PD-TaD 60, em
combinação com um gerador VLF BAUR, é possível realizar o teste de
cabo, a medição de descarga parcial e a medição do fator de dissipação
em apenas uma execução, proporcionando uma economia de tempo. Um
novo vídeo do produto na página YouTube da BAUR informa sobre as
principais características na aplicação do PD-TaD 60.

>> Assistir o vídeo

Retrospectiva de eventos
A BAUR a caminho no mundo todo
 
Uma retrospectiva dos nossos eventos mais importantes dos últimos
meses.

>> saiba mais

http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/1b463_778f03ad06/NL_BAUR_KFO_newsletter_04_2016_EN.pdf
http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/1b463_778f03ad06/NL_BAUR_KFO_newsletter_04_2016_EN.pdf
http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/1b461_9a244c3817/PR_Optimising_maintenance_with_cable_diagnostics_PT.pdf
http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/1b461_9a244c3817/PR_Optimising_maintenance_with_cable_diagnostics_PT.pdf
http://www.baur.eu/pt/produtos/localiza-o-de-defeito-de-cabo/sele-o-de-cabos/ksg-200-ksg-200-t
http://www.baur.eu/pt/produtos/localiza-o-de-defeito-de-cabo/sele-o-de-cabos/ksg-200-ksg-200-t
https://www.youtube.com/user/ensuringtheflow
https://www.youtube.com/user/ensuringtheflow
http://www.baur.eu/pt/news/newsletter/newsletter-01-2016/beitrag-05-eventrueckblick
http://www.baur.eu/pt/news/newsletter/newsletter-01-2016/beitrag-05-eventrueckblick
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