
Software de sistema BAUR 3
Teste de cabos VLF, medição de fator de dissipação, diagnóstico de 
descarga parcial e localização de defeito em cabos

O software de sistema BAUR é um pacote de software para o teste de cabos, diagnóstico de cabos e localização de defeito em 

cabos. Em combinação com os sistemas de localização de defeito em cabos, teste e diagnóstico da BAUR ele possibilita um 

eficiente monitoramento de estado de redes de cabos.

Localização de defeito em cabos, 
teste e diagnóstico de cabos confiável 

• Melhor base possível para a manutenção 
econômica focada no estado

• A administração de dados conjunta através do 
abrangente banco de dados de cabos apoia a 
análise efetiva e de tendência.

• Apresentação expressiva dos resultados de 
medição  

• Criação de projetos e arquivamento estruturado de 

protocolos de testes e medições distintas. 

• Exibição e acompanhamento de todos os parâmetros de 

teste e de medição na tela

• Intervenção rápida no fluxo de teste ou de medição

• Fluxos de medição com estruturação flexível 

• Avaliação dos resultados de medição simples e visualizável

• Eficiente e abrangente gestão de dados de teste e de 

medição 

• Interpretação completa dos resultados de medição com 

base em informações históricas de manutenção 

• Maior segurança através do abrangente banco de dados de 

cabos 

• Registro e armazenamento de informações adicionais de 

projetos

• Comando controlado por menu de sistemas de 

diagnóstico e de teste da BAUR com software profissional, 

autoexplicativo e em vários idiomas

• Visão geral da qualidade e estado de envelhecimento de 

sistemas de cabos e equipamentos operacionais 

Características
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Destaques
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• Três tensões de teste – tensão truesinus, contínua e 

retangular – de uma fonte de tensão 

• Sequências de teste automáticas programáveis por norma 

ou definidas pelo usuário 

• Desligamento automático do sistema ou operação 

de queima após ruptura dielétrica (de acordo com a 

configuração)

• Maior flexibilidade através do modo "Teste manual" 

• Apresentação gráfica compreensível dos resultados de 

teste

• Possibilidade de uma análise comparativa de testes 

individuais em uma linha de cabos

• Teste VLF com 0,1 Hz até 0,01 Hz para cabos longos 

• Eficiente tensão e frequência de teste

Testes de cabos

• Avaliação rápida e eficiente da isolação de cabos (em 

poucos minutos)

• Sem restrições através do comprimento da linha de 

conexão, por isso, adequado para condições de conexão 

complexas (p.ex. estação de torres) 

• Avaliação técnica sistemática de isolamento de cabos

• Possibilidade de troca de dados medidos entre o software  

BAUR e os geradores VLF frida TD e viola TD  

• Medições de comparação reproduzíveis, uma vez que 

não há uma dependência da grandeza de diagnóstico do 

comprimento de cabo

• Expansão de faixa de medição para cargas ≥ 500 pF 

(opcional)

• Programação individual de critérios de avaliação, critérios 

de interrupção e sequências de medição automáticas

• Determinação dos valores tan-delta em diversos níveis de 

tensão 

• Determinação do desvio padrão dos valores medidos por 

nível de tensão

• Resultados de medição exatos através do registro de 

correntes de fuga

• Avaliação simples dos resultados de medição com a ajuda 

de critérios de avaliação integrados para diversos tipos de 

cabo 

• Representação numérica e gráfica de fácil compreensão 

dos resultados de medição

Medição do fator de dissipação

• Apropriado para sistemas de cabos mono e trifásicos

• Faixas de medição acima de 200 km

• Medição totalmente automatizada e visualização da 

distância do defeito através de posicionamento automático 

do cursor no local do defeito

• "Modo Easy" para localização de defeitos padronizada e 

rápida

• "Modo Expert" para configurações avançadas e tarefas de 

medição especiais

• Métodos de pré-localização integrados: Medição de 

resistência, TDR, (DC-)SIM/MIM, método de corrente de 

surto, método de decaimento, método de corrente de surto 

diferencial e de decaimento diferencial

Localização de defeito em cabos



Geral

Idiomas

Inglês, Árabe, Chinês (CN), Chinês (TW), Dinamarquês, Alemão, 
Finlandês, Francês, Grego, Italiano, Coreano, Malaio, Holandês, 
Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Sérvio, Sueco, 
Espanhol, Tcheco, Turco

Pré-requisitos de sistema 

Processador mín. 1 GHz  frequência de clock

Memória de trabalho mín. 1 GB

Disco rígido livre mín. 2 GB

Sistemas operacionais Microsoft Windows 7

Interface USB 2.0, RS232

Resolução do monitor mín. 1024 x 768

Especificações técnicas

Escopo de fornecimento
• Software BAUR (módulos à escolha):  

Localização de defeito em cabos  

Teste de cabos  

Medição de fator de dissipação  

Medição de descarga parcial

• Manual de Operação

Opções
Medição do fator de dissipação:

• Faixa de medição para cargas ≥ 500 pF

Medição de descarga parcial:

• Resolução de fase DP

Localização de defeito em cabos:

• Medição de resistência do isolamento integrada (trifásico)

Destaques

• Localização exata das atividades DP em isolamento de 

cabo, junções e terminais

• Calibração do sistema de medição DP

• Avaliação segura da intensidade de DP 

• Medição automática de descarga parcial com registro 

automático da tensão limiar e da localização de fontes de 

DP

• Teste de norma VLF e medição de DP ao mesmo tempo

• Localização confiável de pontos fracos no cabo e também 

em níveis de ruído através da filtragem de frequências de 

interferência (filtro de frequências)

• Avaliação simples e rápida através do modo de avaliação 

automático, filtro de dados medidos e teclas de atalho

• Visão geral das atividades de DP em toda a extensão do 

cabo

• Resolução de fase DP: interpretação precisa dos resultados 

de medição através da apresentação dos níveis de DP e 

frequência de DP em relação ao ângulo de fase da tensão 

de teste (opcional)

Diagnóstico de descarga parcial (DP)
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