Przegląd produktów BAUR
Sieci są wrażliwe.
Pomagamy je chronić.



Badanie oleju izolacyjnego
Ciecze izolujące to istotny składnik wielu urządzeń elektrycznych. Wysokorafinowane oleje mineralne, silikonowe, roślinne
(estry naturalne) i estry syntetyczne zapewniają prawidłowe funkcjonowanie transformatorów, urządzeń techniki medycznej,
zabezpieczeń czy nawet radarów. Materiały izolacyjne tracą swoje właściwości izolujące i chłodzące wskutek zanieczyszczeń i
upływu czasu. Skutkiem tego mogą być usterki i awarie transformatorów i całych układów.
Kontrola cieczy izolujących jest uregulowana przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Optymalne stosowanie olejów izolacyjnych i ich regularne badanie w celu wydłużenia przydatności transformatorów z izolacją olejową i systemów umożliwia
uzyskanie potencjalnie znacznych oszczędności.

Test napięcia przebicia

Pomiar współczynnika strat

DPA 60 C, DPA 75 C i DTA 100 C

DTL C

Testery oleju izolacyjnego

Tester tan delta oleju

Testery oleju izolacyjnego produkcji BAUR są

Pomiar tan delta to najbardziej niezawodna

dostępne jako urządzenia mobilne o maksymal-

procedura badania oleju. Pomiary tan delta są

nym napięciu 60 lub 75 kV, a do zastosowań la-

przeprowadzane na całym świecie podczas wy-

boratoryjnych 100 kV. Połączenie nadzwyczaj-

dobycia i rafinacji oleju, a także w laboratoriach

nie krótkich czasów odłączania w przypadku przebić i nieskomplikowanej

w celu ustalenia jakości nowych i przepracowanych olejów izolacyjnych.

procedury badania próbek oleju umożliwia uzyskiwanie niezawodnych

Tester oleju BAUR DTL C mierzy wartości tan delta do 1 x 10 -6 według spe-

wyników kontroli jakości oleju izolacyjnego.

cjalnej zasady pomiarowej.

▪▪ W pełni automatyczne testowanie odporności na przebicia

▪▪ W pełni automatyczny pomiar przeprowadzany zgodnie z międzynaro-

według norm międzynarodowych i krajowych
▪▪ Przeznaczony do olejów silikonowych i cieczy estrowych
▪▪ Niezawodne, powtarzalne wyniki pomiarów

dzięki zastosowaniu najnowszych technik pomiarowych
▪▪ Oprogramowanie ITS Lite objęte zakresem dostawy

DTA IL

dowymi normami.
▪▪ Szczególnie wydajny w pracy ciągłej w warunkach laboratoryjnych

▪▪ Kilka kalibratorów gwarantuje dokładność i powtarzalność wyników
przez długie lata
▪▪ Oprogramowanie ITS Lite objęte zakresem dostawy

Oprogramowanie firmy BAUR

Tester oleju izolacyjnego
do zastosowań Inline

ITS Lite

BAUR DTA IL to wydajny i niezawodny tester

Oprogramowanie do

oleju do ciągłego badania odporności olejów

zarządzania danymi z pomiarów

izolacyjnych na przebicie w trakcie produkcji, ewentualnie podczas przy-

Oprogramowanie BAUR ITS Lite służy do odczy-

gotowywania olejów roboczych (badania inline).

tywania i archiwizowania protokołów pomiarowych testerów oleju DPA 60 C, DTA 75 C, DTA
100 C Inline i DTLC.

BAUR GmbH

Lokalizacja uszkodzeń kabli
Uszkodzenia instalacji kablowych wymagają szybkiej i precyzyjnej lokalizacji wstępnej i dodatkowej. Firma BAUR oferuje do tego
wytrzymałe, niezawodne i elastyczne urządzenia, dysponujące - w zależności od wymagań - odpowiednimi procedurami.

Transformatory dopalające

Badanie płaszcza kabli i lokalizacja uszkodzeń

ATG 2 i ATG 6000

shirla

Transformator dopalający

System do badania i lokalizacji uszkodzeń

ATG umożliwia przekształcenie uszkodzenia wyso-

shirla służy do badania płaszczy kablowych według

koomowego w niskoomowe. W ten sposób reflek-

IEC 60229 do 10 kV, do wstępnej lokalizacji uszko-

tometru impulsowego można użyć do wstępnej lokalizacji niskoomowego

dzeń zgodnie z procedurą mostka pomiarowego według Murraya i Gla-

błędu. Także pod pełnym obciążeniem wydajność można dostosować na

sera, a także do wyszukiwania lokalizacji na podstawie metody napięcia

podstawie różnych poziomów napięcia do 10 kVDC (15 kVDC w ATG 6000).

krokowego. Ponadto mostek pomiarowy jest doskonałym uzupełnieniem

Szczególnie wydajne dopalanie uzyskuje się dzięki regulowanemu prądo-

klasycznego systemu lokalizacji uszkodzeń kabli. Różne zastosowania

wi wyjściowemu 32 A lub 90 A.

mostka pozwalają na użycie shirla także do bardziej złożonych zadań polegających na lokalizacji uszkodzeń w kablach energetycznych i przewodach
sterowniczych.

Identyfikacja kabla i określanie faz
KSG 200 / 200 A / 200 T / 200 TA

KMF 1

System identyfikacji kabli

Odbiornik pomiarowy wyszukiwania

KSG 200 służy do identyfikacji kabli jedno- lub wie-

uszkodzeń powłoki kabla

lożyłowych w wiązce kabla. Analiza ATP (amplituda,

Odbiornika poszukującego KMF 1 używa się odpo-

czas, faza) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przy identyfi-

wiednio do metody napięcia krokowego. Odcinek kabla jest wyznaczany

kacji kabli i pozwala nawet na identyfikowanie kabli pozostających pod

przez dwie sondy pomiarowe, które można rozmontować na czas trans-

napięciem do 400 V.

portu. Odbiornik wyszukiwania nadaje się również do lokalizowania kilku
uszkodzeń płaszcza występujących jedno za drugim.
paula

Lokalizacja wstępna i precyzyjna tras kablowych

Zestaw do określania faz
Zestaw do określania faz paula służy do jednoznacz-

CL 20

nej identyfikacji faz w kablach średniego i wysokiego napięcia w stanie uziemionym i zwartym. Przy pomocy sprawdzonej

Lokalizator kabli

procedury pomiarowej paula umożliwia precyzyjne przyporządkowanie

Lokalizatorem kabli CL 20 można w prosty sposób

faz bez pozostawiania pola do interpretacji w przypadku kabli o długości

lokalizować długie i krótkie odcinki kabli. Urządze-

do 40 km i w odniesieniu do prac przy instalacjach elektrycznych odpo-

nie obsługuje różne metody lokalizacji i dodatkowo umożliwia określanie

wiada najsurowszym normom i standardom bezpieczeństwa (EN 50110-1,

głębokości ułożenia. CL 20 to idealne urządzenie do dokładnej lokalizacji

DIN VDE 0105-100).

tras kablowych przed rozpoczęciem wykopów.
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Generatory napięcia udarowego

Locator Set/UL 30
Instalacja do lokalizacji tras kablowych i
miejsc uszkodzeń

STG 600

Zestaw Locator, w którego skład wchodzi wydaj-

Generator udarowo-testujący
System lokalizacji uszkodzeń kabli STG 600 to ge-

ny generator akustyczny (50 VA), służy do lokalizowania tras i ustalania
głębokości ułożenia kabli. Przy wykorzystaniu różnych akcesoriów wyszu-

nerator napięcia udarowego, wykorzystywany jako

kiwanie miejsca uszkodzenia może się odbywać sposobem akustyczną,

źródło wysokiego napięcia do badania i lokalizowania uszkodzeń izolacji

na podstawie napięcia krokowego, metody skrętu pola lub przy pomocy

kablowych. Uniwersalny system STG 600 został zaprojektowany specjalnie

pomiaru prędkości dźwięku. W skład systemu wchodzi nadajnik akustycz-

do sieci niskiego napięcia.

ny, cyfrowy, sterowany przez menu odbiornik (UL30), słuchawki, mikrofon
podłogowy (opcja), sonda poszukiwawcza i różne akcesoria łączące.

TG 600 i TG 20/50

SSG 500

Nadajnik akustyczny

Generator napięcia udarowego

Generator częstotliwości akustycznej TG 600 jest

Generator napięcia udarowego SSG 500 z poziomami napięcia do 16 kV

przeznaczony specjalnie do precyzyjnego lokali-

doskonale nadaje się do stosowania w sieciach niskiego i średniego napię-

zowania uszkodzeń kabla oraz złączek z wykorzystaniem metody skrętu

cia. W połączeniu z IRG można go używać do lokalizacji wstępnej metodą

pola. Można go też używać do lokalizacji tras kablowych i ustalania głębo-

ICM. Wraz z precyzyjnym lokalizatorem SSG 500 tworzy mobilne rozwią-

kości ułożenia kabli. Sygnał o częstotliwości akustycznej i mocy do 600 VA

zanie do wyszukiwania uszkodzeń kabli.

oraz o dwóch częstotliwościach do wyboru (2 kHz; 10 kHz) jest wpuszczany
do kabla i następnie rejestrowany przez sondę.
SSG 1100 – 3000
Generator napięcia udarowego
UL 30

Generatory napięcia udarowego umożliwiają do-

Odbiornik uniwersalny

kładną lokalizację błędów wysoko- i niskoomowych

UL30 to cyfrowy, wielofunkcyjny, sterowany przez

oraz przerywanych w kablach wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

menu odbiornik poszukujący. Odbiornika można

Wytrzymałe i wydajne generatory napięcia udarowego SSG 1100 (1.100 J),

również używać do lokalizacji uszkodzeń rur metodą akustyczną, do lo-

SSG 1500 (1.536 J), SSG 2100 (2.048 J) i SSG 3000 (3.000 J) są wykorzysty-

kalizowania uszkodzeń kabli metodą napięcia krokowego i metodą skrętu

wane w systemach Syscompact i Transcable, a także używane jako samo-

pola, a także do ustalania przebiegu tras kablowych. Do prostego wyszu-

dzielne urządzenia.

kiwania uszkodzenia kabla używa się UL 30 z mikrofonem podłogowym
BM 30 i generatorem napięcia udarowego (SSG/STG). Poza tym urządzenie
umożliwia rozszerzoną rejestrację sygnałów magnetycznych i akustycznych oraz pokazuje odległość od miejsca uszkodzenia.

www.baur.eu

Reflektometry impulsowe
IRG 2000
Reflektometr impulsowy, TDR
Reflektometr

impulsowy

IRG

2000

to przenośne, łatwe w obsłudze urządzenie do
wstępnego lokalizowania uszkodzeń kabli z wykorzystaniem impulsu
odbitego i innych metod (np. SIM/MIM) w kablach niskiego, średniego i
wysokiego napięcia. Tym niewielkim przyrządem można mierzyć kable o
długości do 65 km. Podaje on odległość od miejsca uszkodzenia.

IRG 3000
Reflektometr impulsowy, TDR
IRG 3000 to najlepszy wybór, jeśli lokalizacji uszkodzenia stawia się wysokie wymagania. Przyjazny
w obsłudze, współpracujący z komputerem PC aparat posiada unikalne
funkcje do inteligentnego, zautomatyzowanego wyszukiwania uszkodzeń
kabli, np. z wykorzystaniem metody SIM/MIM (w połączeniu z generatorem napięcia udarowego). Możliwa jest automatyczna lokalizacja błędów
w zakres pomiarowym wynoszącym ponad 1.000 km. IRG 3000 jest włą-

Profesjonalne
doradztwo i serwis
na całym świecie

czany do systemów lokalizacji uszkodzeń kablowych przede wszystkim
jako układ jedno- lub trójfazowy (Syscompact albo samochód pomiarowy).
Można go także używać do sterowania systemami badawczo-diagnostycznymi VLF.

▪▪

TDR 500 / TDR 510
Przenośny reflektometr impulsowy
TDR 500 służy do określania długości i wyszukiwania uszkodzeń we wszystkich rodzajach kabli. Po-

▪▪
▪▪
▪▪

zwala na przeprowadzanie testów przerw, zwarć,
kontaktu, niedopuszczalnych odgałęzień, wnikania
wilgoci i innych uszkodzeń. Urządzenie mierzy długość kabla i podaje
odległość od miejsca uszkodzenia. BAUR TDR 510 dysponuje pamięcią 50
pomiarów i umożliwia porównanie wykresu bieżącego pomiaru TDR z wykresem zapisanym w pamięci.

Szczegółowe informacje lub
kompetentne doradztwo są dostępne
na stronie: www.baur.eu/services

▪▪ Parametryzowalny dla różnych zakresów pomiarowych i typów kabli

▪▪ Normatywne i pewne pomiary pod napięciem dzięki kategorii pomiarowej CAT IV / 600 V (z opcjonalnym filtrem separującym)

Stan na: 09/15

Badanie i diagnostyka kabli
Sieci kablowe są drogie. Użytkownicy energetycznych sieci kablowych coraz bardziej doceniają możliwość ich serwisowania i konserwacji w powiązaniu z faktycznym stanem. Dokładne informacje na temat stanu odcinków kablowych stają się
istotną zaletą, dającą przewagę nad konkurencją.

Testowanie napięciem przemiennym i stałym

Mobilne badanie VLF i diagnostyka tan δ

PGK HB

frida TD

Urządzenie do prób wysokonapięciowych

Urządzenie do prób wysokonapięciowych

Nie ma chyba bardziej wytrzymałych, mocniej

i diagnostyki

skonstruowanych i ekonomiczniejszych testerów

Wiele odcinków kablowych leży w obrębie na-

niż produkty z serii PGK HB. Urządzenia generują bezstopniowo regulo-

pięcia do 20 kV. Te kable można w prosty i szybki sposób sprawdzić

wane napięcia probiercze do testowania napięciem stałym o zmiennej

urządzeniem frida TD. Dzięki przyrządowi do przeprowadzania pomiaru

polaryzacji lub do testowania napięciem przemiennym.

tan delta można też automatycznie i bardzo dokładnie ustalić stopień

▪▪ Test napięciem stałym kabli średniego i wysokiego napięcia do

zużycia kabla.

260 kV
▪▪ Test napięciem przemiennym (50 Hz) rozdzielni i szyn zbiorczych do
190 kVskut.

▪▪ Przyjazna w obsłudze, bezobsługowa dwuczęściowa konstrukcja

▪▪ Badanie VLF kabla, diagnostyka tan δ i sprawdzenie płaszcza kablowego w jednym aparacie
▪▪ Maks. napięcie probiercze: 24 kVskut./34 kVszczyt.

▪▪ Bardzo precyzyjny pomiar tan δ o dokładności (1 * 10 -4) oparty na
technologii VLF-truesinus®
▪▪ W pełni automatyczny pomiar diagnostyczny i interpretacja wyników

PGK 25

pomiaru.

Urządzenie do prób wysokonapięciowych
Przenośny tester kabli używany do testowania
viola TD

napięciem stałym kabli niskiego i średniego napięcia. Wyróżnia się niewielkim ciężarem, prostotą obsługi i solidnym

Urządzenie do prób wysokonapięciowych i

wykonaniem.

diagnostyki

▪▪ Dwa bezstopniowo regulowane zakresy napięcia wyjściowego:

viola TD to duża wydajność w małej obudowie.

0 – 5 kV i 0 – 25 kV DC
▪▪ Zasilanie z akumulatora lub z sieci

▪▪ Zintegrowany akumulator 12 V i 6,5 Ah umożliwia pracę
przez ok. 30 – 60 min.
▪▪ Zintegrowane urządzenie rozładowujące, maks. energia rozładowania: 5.000 Ws (16 μF/25 kV)

Dzięki napięciu wyjściowemu wynoszącemu 42,5 kVskut. (60 kVszczyt) urządzenie nadaje się do badania i diagnozowania kabli o napięciu znamionowym do 35 kV.
▪▪ Badanie VLF kabla, diagnostyka tan δ i sprawdzenie płaszcza kablowego w jednym aparacie
▪▪ Maks. napięcie probiercze: 42 kVskut./60 kVszczyt.

▪▪ Bardzo precyzyjny pomiar tan δ o dokładności

(1 * 10 -4) oparty na technologii VLF-truesinus®
PGK 50 i PGK 80
Urządzenie do prób wysokonapięciowych

▪▪ W pełni automatyczny pomiar diagnostyczny i interpretacja wyników
pomiaru.

Testery kabli PGK 50 i PGK 80 wytwarzają napięcia probiercze do 50 kV, wzgl. 80 kV do testowania
kabli średniego napięcia napięciem stałym.
▪▪ Zintegrowane urządzenie rozładowujące, maks. energia rozładowania: 8.000 Ws
▪▪ Pomiar napięcia na wyjściu HV
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Systemy badawczo-diagnostyczne VLF

PD-SGS
Ręczny skaner WNZ online

PHG 70 i PHG 80 portable

PD-SGS sprawdza wyładowania niezupełne w roz-

System badawczo-diagnostyczny VLF

dzielniach pozostających pod napięciem (izolowanych powietrznie lub

W pełni automatyczny generator wysokiego

gazowo SF6). Potencjalne słabe miejsca są natychmiast sygnalizowane

napięcia.

akustycznie i numerycznie. Urządzenie można rozbudować o czujnik

▪▪ VLF truesinus®, VLF prostokąt i napięcie stałe w jednym urządzeniu
▪▪ Maks. Napięcie probiercze PHG 70: 38 kVskut./54 kVszczyt.

paraboliczny w celu uzyskania pewnego i wydajnego pomiaru części
przewodzących prąd.

Maks. napięcie probiercze PHG 80: 57 kVskut./80 kVszczyt.

Dokładna lokalizacja wyładowań niezupełnych
PHG 70/80 TD i PHG 70/80 TD PD
System badawczo-diagnostyczny VLF

tracy

Uniwersalne systemy badawczo-diagnostyczne

Induktor wyładowań niezupełnych

umożliwiają dokładne ustalenie stanu kabla. Sys-

tracy indukuje we wstępnie zlokalizowanych miejscach uszkodzeń impuls o wysokiej częstotliwości.

temy pozwalają na użycie testów napięcia VLF, pomiary współczynnika
strat tan δ i pomiar wyładowań niezupełnych na miejscu.

Przy pomocy systemu pomiarowego WNZ, np. PHG TD PD można zlo-

▪▪ Dla kabli średniego napięcia do 50 kV

kalizować sygnał i porównać go z wynikiem wstępnej lokalizacji WNZ.
▪▪ Bardzo prosta obsługa, precyzyjne potwierdzanie źródła WNZ

▪▪ Maks. napięcie probiercze PGH 70 TD/PD: 38 kVsk./54 kVszczyt.
Maks. napięcie probiercze PGH 80 TD/PD: 57 kVskut./80 kVszczyt.

▪▪ Wydajny system badawczo-diagnostyczny VLF dla długich odcinków
kablowych.
▪▪ Niezwykle precyzyjny pomiar tan δ i zautomatyzowane przebiegi

▪▪ Klasa ochrony IP 54

Przenośna diagnoza wyładowania niezupełnego

programu z możliwością indywidualnego programowania
▪▪ Diagnostyka wyładowań niezupełnych według IEC 60270

PD-TaD 60
Przenośny system do diagnostyki WNZ
Wraz z generatorami BAUR VLF frida TD i viola TD

Diagnostyka wyładowań niezupełnych online

PD-TaD 60 jest używany do pomiarów i lokalizacji WNZ.
▪▪ Full MWT: Kompleksowa analiza kabli z jednoczesnym pomiarem

liona

WNZ i współczynnika strat* według IEEE 400.2
▪▪ Czasowo zoptymalizowane i niezawodne ustalenie stanu kabla

Urządzenie pomiarowe WNZ online
liona mierzy i lokalizuje wyładowania niezupełne

▪▪ Najlżejsze i najmniejsze urządzenie do pomiarów WNZ do 60 kVszczyt. ,
zaprojektowane do mobilnego użycia na miejscu.

(WNZ) w kablach i rozdzielniach w trakcie eksploatacji sieci.
▪▪ Z zastosowaniem technologii DeCIFer®: Specjalistyczny system do
identyfikacji WNZ na podstawie 500 mln przeanalizowanych wyników sygnałów pomiarowych.
▪▪ Dokładna lokalizacja WNZ w trybie online z użyciem transpondera
iPD (opcja)
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*Generator VLF BAUR z funkcją pomiaru tan δ

Samochody pomiarowe i systemy do
lokalizacji uszkodzeń
Precyzyjna i szybka lokalizacja uszkodzeń kabli, kontrola i diagnostyka nowych i wyeksploatowanych odcinków kabli samochody pomiarowe BAUR są przystosowane go każdego zadania. Szybko i niezawodnie. Idealnie dobrane do indywidualnych wymagań i sieci kablowych.

Samochód pomiarowy

Syscompact 2000 portable
System lokalizacji uszkodzeń kabli

titron

System lokalizacji uszkodzeń kabli

Samochód pomiarowy

Syscompact 2000 portable służy do dokładnej lo-

Titron to zautomatyzowany samochód po-

kalizacji błędów wysokoomowych i przerywanych w kablach niskiego i

miarowy do lokalizacji uszkodzeń i sprawdzania kabli. Wydajny samo-

średniego napięcia.

chód pomiarowy nowej generacji, wykorzystujący najnowocześniejsze

▪▪ Szybka, niezawodna i dokładna lokalizacja uszkodzeń kabli

technologie i umożliwiający skuteczną, bezpieczną i pewną lokalizację
uszkodzeń oraz testowanie kabli.
▪▪ Nowa koncepcja intuicyjnej obsługi, najnowocześniejszy system

▪▪ Wydajna jednostka wysokiego napięcia do 32 kV/2.100 J
▪▪ Łączy różne metody lokalizacji uszkodzeń kabli
Syscompact 2000

lokalizacji uszkodzeń na świecie
▪▪ Centralne automatyczne sterowanie systemem

System lokalizacji uszkodzeń kabli

▪▪ Najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości

Syscompact 2000 to uniwersalny system lokali-

▪▪ Wszechstronność techniki i wyposażenia

zowania uszkodzeń kabli w postaci modułowego
19-calowego wsuwanego urządzenia. Syscompact łączy w sobie TD

Transcable 3000

IRG 2000, układ sprzęgający dla SIM/MIM, metody lokalizacji wstępnej

Samochód pomiarowy

uszkodzeń ICM i wydajny generator napięcia udarowego SSG. Jest do-

W zależności od dziedziny i życzeń klienta

stępny jako urządzenie mobilne lub w wersji do zabudowy na podwoziu

możliwa jest lokalizacja uszkodzeń kabli, kon-

samochodowym, z bębnami na kabel o długości 25 m lub 50 m. Urzą-

trola i diagnostyka. W zależności od sieci można również wybrać poziom

dzenia mobilne są najczęściej wyposażane w generator udarowy 1.100 J

napięcia i klasę energetyczną. Dostępny w wersji jedno- lub trzyfazowej.

8/16/32 kV. Wersja do zabudowy na podwoziu samochodowym posiada
generator o mocy do 3.000 J, 8/16/32 kV i z opcjonalnym poziomem
napięcia 4 kV.

System lokalizacji uszkodzeń kabli

Syscompact 3000
Syscompact 2000 M

System lokalizacji uszkodzeń kabli

Mobilny system lokalizacji uszkodzeń kabli

Syscompact 3000 to uniwersalny system lokali-

Nowoczesny, wielofunkcyjny system lokalizacji

zowania uszkodzeń kabli. Łączy w sobie obsługi-

uszkodzeń kabli o małym ciężarze i maks. napięciu 16 kV. Zintegrowany

wany przez komputer TDR IRG 3000, układ sprzęgający dla SIM/MIM,

generator udarowo-testujący służy do badania kabli i ich płaszczy oraz

metody lokalizacji uszkodzeń ICM oraz wydajny generator napięcia uda-

do dokładnego lokalizowania błędów wysokoomowych i przerywanych.

rowego SSG do 3.000 J, 32 kV, trzema poziomami napięcia 8/16/32 kV,

▪▪ Lokalizacja uszkodzeń w kablach niskiego i średniego napięcia o

dodatkowo możliwy do powiększenia o 4 kV.

długości do 65 km
▪▪ Do lokalizowania błędów wysoko- i niskoomowych oraz błędów
przerywanych
▪▪ Najnowocześniejsza procedura lokalizacji uszkodzeń (SIM/MIM, prąd
udarowy)
www.baur.eu

