
protrac®
Sistema de localização exata da BAUR 

O sistema de localização exata protrac® destina-se à localização exata de falhas 
em cabo e no revestimento do cabo. Ele alia a localização exata de falha acústica e 
eletromagnética como também a localização de falha no revestimento do cabo em 
um sistema e, assim, é apropriado para uso universal. 

Através do uso de tecnologias modernas a localização exata da posição da falha com 
o protrac® é especialmente rápida e precisa. O inovador conceito de processamento 
de sinais em dois níveis permite uma sensibilidade e precisão extremamente altas, 
como também a máxima supressão de ruídos parasitas.

Os dados medidos tratados são transmitidos diretamente ao fone de ouvido e 
à unidade de controle via Bluetooth®. A conexão sem fio proporciona um maior 
conforto de operação, maior liberdade de movimento e evita o incômodo dos cabos.

Os parâmetros de medição são ajustados automaticamente em função das 
condições do ambiente. Por isso e graças à operação intuitiva da tela sensível ao 
toque capacitiva, o trabalho com o protrac® se torna especialmente simples e 
confortável. 

 Funções

 ▪  Localização exata acústica e magnética 
de falhas de cabo

 ▪  Localização exata de falhas no revestimento 
do cabo e de falhas à terra com o método 
de tensão de passo 

 Vantagens

Conforto de operação incomparável 
 ▪  Todos os componentes de sistema são 

interligados sem fio por Bluetooth®

 ▪  Alcance de até 40 m de distância entre a 
unidade de controle e o microfone de solo

 ▪  Alimentação por bateria recarregável ou 
não-recarregável

 ▪  Alternativa de operação também sem uso 
do fone de ouvido, através do alto-falante 
integrado na unidade de controle

Condução exata do usuário em 3D
 ▪  Condução exata esquerda-direita e  

indicação da direção da falha na  
representação 3D

 ▪  Cálculo em tempo real e exibição da  
distância da falha incl. dos valores  
medidos anteriormente

Excelente qualidade acústica e alcance
 ▪  Supressão de ruído de fundo em dois 

níveis ANS (Adaptive Noise Suppression)

 ▪  Design inibidor de ruídos de fundo do 
microfone de solo

 ▪  Diferenciação clara entre o ruído de 
ruptura dielétrica da falha e ruídos de 
impacto do sistema de localização de 
falha em cabo

Economia de tempo graças ao 
BAUR Fault Location App*

 ▪  Uso dos dados disponíveis do traçado 
do cabo, no sistema de localização de 
falha em cabo BAUR, a partir de bases de 
dados GIS, bem como da posição exata da 
falha pré-localizada em uma visualização 
de mapa 

 ▪  Disponibilidade e uso direto de  
informações geográficas
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Localização exata e rápida de falha em cabo
 ↗  Conforto incomparável de operação graças às conexões 

Bluetooth® sem fio

 ↗  Condução precisa do usuário 3D até a falha

 ↗  Excelente qualidade acústica e alcance

 ↗  Economia de tempo graças ao uso dos dados do traçado 
do cabo e da posição da falha pré-localizada com o 
BAUR Fault Location App* 



Microfone de solo AGP (Acoustic Ground Probe)

 ↗  Sensor eficaz em base piezoelétrica com alta estabilidade de medição a longo 
prazo, concebido para uma vida útil longa em ambientes inóspitos 

 ↗  Supressão de ruído de fundo de adaptação automática graças a um conceito de 
processamento de sinal ANS em dois níveis

Os sinais parasitas são atenuados de forma adaptativa com métodos estatísticos e 
informações de sinal disponíveis através da integração inteligente.

 ↗  Diferenciação clara entre o ruído de falha de cabo no piso e o ruído de impacto 
direto do sistema de localização de falha em cabo

 ↗  Transmissão direta de dados de sinal ao fone de ouvido e à unidade de controle via 
Bluetooth® (até um alcance de 40 m)

 ↗  Função simplificada de rastreamento de rota de cabos 

 ↗  Design inibidor de ruídos de fundo

 ↗  Tripé para o contato seguro com o solo em superfícies duras

 ↗  Pontas de contato com diferentes comprimentos para um melhor contato com o solo em superfícies irregulares

 ↗  Alta estabilidade ao vento e em geral, mesmo em forte inclinação da superfície

 ↗  Alimentação de tensão flexível com baterias recarregáveis ou não-recarregáveis

 ↗  Carregamento das baterias diretamente no equipamento
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protrac®
Localização exata de falha em cabo rápida e exata

Unidade de controle

A unidade de controle oferece uma navegação visualizável e intuitiva à falha com 
exibição 3D. A exibição da distância e direção à falha com o histórico conduz o usuário 
de forma infalível e rápida ao local da falha.

 ↗  Operação confortável e intuitiva via touchscreen

 ↗  Condução do usuário através de exibição 3D visualizável e esquerda-direita

 ↗  Cálculo em tempo real e exibição da distância da falha e dos  
valores medidos anteriormente 

 ↗  Uso também sem fone de ouvido através do alto-falante integrado 

 ↗  Proteção do trabalho através de limitação do volume em 85 dB(A) no fone de ouvido  
de acordo com a Diretriz CE 2003/10/EG, ISO 1999:1990 e OSHA 1910.95(c)(1)

 ↗  Display colorido de forte contraste e visível à luz solar com alta luminosidade

 ↗  Alimentação de tensão flexível com baterias recarregáveis ou não-recarregáveis

 ↗  Carregamento das baterias diretamente no equipamento
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Outros equipamentos de sistema

 ↗  Fone de ouvido Bluetooth® (qualidade padrão ou industrial)

 ↗  Hastes de tensão de passo SVP (Step Voltage Probe): Hastes em três partes,  
de montagem simples



Localização exata acústica e eletromagnética

Filtro ANS (Adaptive Noise Suppresion)

Amplificação acústica automática/manual, 0– 34 dB

Amplificação eletromagnética automática/manual, 0 – 50 dB

Faixa de medição de tempo de 
operação 

0 – 100ms  
(aprox. 50 m @ v = 500 m/s) 

Resolução 21µs (aprox. 0,1 m @ v = 500 m/s)

Largura de banda acústica 1 Hz – 2 kHz

Indicação da distância em milissegundos, metros ou pés 
com valores medidos históricos

Indicação direita-esquerda sim

Localização de falha no revestimento do cabo

Faixa de medição 1 µV – 220 V

Supressão de ruído 50/60 Hz, 16 2/3 Hz, DC

Ajuste de ponto zero automático

Hastes de tensão de passo SVP

Comprimento expansível, aprox. 580 – 1.100 mm

Peso por sonda aprox. 0,9 kg

Unidade de controle

Interface de usuário Inglês, chinês (cn), alemão, francês, 
italiano, holandês, norueguês,  
polonês, português, russo, sérvio 
(latim), espanhol, tcheco, húngaro

Alto-falante 3 W

Visualização monitor TFT colorido transmissivo

Tamanho do display 4,3", 480 x 272 Pixel

Luminosidade 800 cd/m²

Touchscreen capacitivo,  
operável com luvas

Tensão de alimentação

Operação com bateria recarregável 8 x NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6

Funcionamento por bateria 8 x baterias alcalinas 1,5 V IEC LR6

Tempo de operação com bateria 
recarregável ou não-recarregável

aprox. 6 h*

Tempo de carregamento aprox. 3,5 h

Grau de proteção IP54

Dimensões (L x A x P) 205 x 143 x 69 mm

Peso aprox. 1,1 kg

Microfone de solo AGP

Transmissão de dados Bluetooth®

Alcance 40 m

Tensão de alimentação

Operação com bateria recarregável 6 x NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6

Funcionamento por bateria 6 x baterias alcalinas 1,5 V IEC LR6

Tempo de operação com bateria 
recarregável ou não-recarregável

aprox. 16 h*

Tempo de carregamento aprox. 3,5 h

Grau de proteção IP65

Dimensões (L x A x P) Ø 225 x 146 mm

Peso aprox. 2,6 kg (sem manípulo)
aprox. 3,2 kg (com manípulo)

Geral

Carregador para baterias  
recarregáveis

Tensão de alimentação 100 – 240 V, 50/60 Hz

Tensão de saída DC 5 – 14,4 V, 1 A ± 100 mA

Segurança/Proteção do trabalho Limitação do volume em 85 dB(A)

Temperatura ambiente (operação) -20 até +60°C

Temperatura de armazenamento -20 até +70°C

Umidade relativa do ar sem formação de condensação

Segurança e CEM Conformidade CE de acordo com a 
Diretriz de baixa tensão (2014/35/UE) 
e Diretriz CEM (2014/30/UE),  
Ensaios ambientais EN 60068-2-ff

* O tempo de operação depende das condições ambiente.
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Dados técnicos
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Escopo de fornecimento

protrac®

Kit completo 
 –  Localização exata acústica 
 –  Localização exata de falhas 

no revestimento do cabo e 
de falhas à terra

Kit "Acústica"
Localização exata acústica

Kit "Tensão de passo"
Localização exata de falhas 

no revestimento do cabo e de 
falhas à terra

Unidade de controle incl. 

 –  Alça de transporte

 –  8 x NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6

 –  Carregador incl. adaptador específico do país

 –  Chave de parafuso protrac®

 –  Cabo USB 2.0 para atualização de software

Equipamento para localização exata acústica,  
composto em

Opção: Kit de adicionais  
"Acústica"

 –  Microfone de solo AGP incl. tripé 

 –  Manípulo do telescópio

 –  Pontas de contato para AGP: 
50, 100, 150 mm

 –  6 x NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6

 –  Carregador incl. adaptador específico do país

 –  Fone de ouvido Bluetooth® com cabo de  
carregamento USB e carregador incl.  
adaptador específico do país

Equipamento para localização de falha no  
revestimento do cabo, composto em

Opção: Kit de adicionais  
"Tensão de passo"

 –  Haste de tensão de passo SVP vermelha

 –  Haste de tensão de passo SVP preta

 –  Cabo SVP vermelho, 1,5 m

 –  Cabo SVP preto, 1,5 m

Manual de Operação

Mala de transporte

Ponta de contato para AGP 300 mm Opção Opção Opção**

Cabo SVP 10 m Opção Opção* Opção

Cabo SVP 25 m, no carretel manual de cabo Opção Opção* Opção

Fone de ouvido 3M Peltor Bluetooth®*** Opção Opção Opção**

Incluído no escopo de fornecimento
Opção: Disponível opcionalmente:

* Para o equipamento opcional para a localização de falha no revestimento do cabo
** Para o equipamento opcional para a localização exata acústica
*** Sem limitação de volume
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Contato:

Representantes da BAUR:
www.baur.eu/en/baur-worldwide

BAUR GmbH (Headoffi  ce Österreich)
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffi  ce@baur.at
www.baur.eu

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-germany.eu

BAUR France
T +33 (0)9 800 10 300
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur.eu/fr

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baurdobrasil.com.br

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffi  ce@baur.at
www.baur.eu/china

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR Representative Offi  ce Hong Kong
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
offi  ce.hongkong@baur.at
www.baur.eu


