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Equipamento de medição de DP online BAUR

liona é um equipamento de medição de DP online portátil para a medição e localiza-
ção de descargas parciais em cabos e instalações de distribuição durante a operação.

Com o liona é possível testar sistemas de cabos e instalações de distribuição online 
e sem desligamento quanto a atividades de descarga parcial, e emitir análises de 
tendências. Já com um teste rápido de DP (duração: 2 – 3 minutos) é possível avaliar 
de forma confiável o estado atual da sua instalação. Assim você é imediatamente 
informado se há necessidade de atuação e se são necessários outros trabalhos de 
manutenção como, por exemplo, abrangentes medições de diagnóstico offline.

Graças ao algoritmo DeCIFer®, a alma do software, é possível distinguir claramente 
entre sinais de ruído e descargas parciais. Assim o liona fornece resultados conclusi-
vos, mesmo em ambientes com elevados níveis de ruído.

Com o transponder iPD opcionalmente disponível é possível localizar e determinar 
com precisão descargas parciais e o comprimento do cabo.

Funções e características

liona
 ▪  Realização simples e rápida de uma 

medição de DP online para a verificação 
do segmento de cabo quanto a descargas 
parciais (em apenas 2 – 3 minutos)  

 ▪  Detecção automática de DP com algoritmo 
DeCIFer®

 ▪  Possibilidade de medição de DP online 
mesmo com a presença de elevados níveis 
de ruído

 ▪  Aplicação para cabos de média e alta 
tensão

 ▪  Monitoramento contínuo de um segmento 
de cabo quanto a atividades de DP por até 
30 dias

 ▪  Teste de comissionamento 24 horas 
conforme a IEC 60840

 ▪  Monitoramento de DP regular de segmentos 
de cabo críticos (p.ex. instalações industriais), 
através de sensores instalados de forma fixa

 ▪  Avaliação simultânea de 4 canais de 
medição

 ▪  Compacto, leve e fácil de transportar

 ▪  Possibilidade de medições também sem 
alimentação de rede na alimentação por 
bateria recarregável

liona e iPD
 ▪  Medição do comprimento do cabo online 

para cabos de média e alta tensão

 ▪  Localização de DP online automática 
precisa através de algoritmo DeCIFer® 
e uma nova tecnologia com base em 
reflexões artificiais

 ▪  Possibilidade de medição de comprimento 
também em cabos com emendas Cross-
Bonding

 ▪  Simples na aplicação, graças ao modo de 
disparo automático especial AUTO SWEEP

 ▪  Proteção ideal do equipamento e 
transporte ao local de utilização por meio 
de malas de transporte práticas para liona, 
iPD e acessórios 

 ▪  Possibilidade de medições também 
sem alimentação de rede por bateria 
recarregável
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Confiável, econômico, simples de operar
 ↗  Medição de DP online para segmentos de cabo durante a 

operação

 ↗  Avaliação automática da DP: sem necessidade de 
conhecimentos de especialista

 ↗  Nova tecnologia excepcional com base em reflexões 
artificiais para a localização de DP online*

* em combinação com o transponder iPD opcionalmente disponível

Figura: liona incl. mala de acessórios e do transponder iPD disponível opcionalmente



Dados técnicos
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Faixa de medição para DP de 
cabo

5 pC – 1.000 nC

Análise de DP  • PRPD (análise de padrão de DP)
 • Forma de curva (análise de pulsos de 
DP individuais)

Quantidade de canais de 
entrada

4

Tipos de sensores TEV
HFCT

Proteção de sobretensão 500 V

Taxa de amostragem 100 Msamples/s

Resolução 14 bit

Fontes de disparo  • Rede (interno)
 • Externo (TTL)
 • FM (Sync-Transmitter)

Faixa de tensão de entrada 
analógica

±1,0 V (resolução ±61 µV)

Modos de operação do 
software

 • Modo Medição DP: apropriado para 
medições de rotina e repetitivas

 • Modo Osciloscópio: apropriado para 
análise detalhada

Desacoplamento de sinal de 
ruído e classificação de DP

Algoritmo DeCIFer®

Criação de relatórios na tela, PDF

Interface de dados USB 2.0, Ethernet

Segurança e CEM Conformidade CE de acordo com a Diretriz 
de baixa tensão (2014/35/UE) e a Diretriz 
CEM (2014/30/UE)

Geral

Tensão de entrada 90 – 264 V, 50/60 Hz

Bateria recarregável Bateria recarregável de polímero de íons 
de lítio 8 Ah; DC 12,6 V; 96 Wh

Tempo de operação da bateria 
recarregável

mín. 3 horas

Baterias Sync-Transmitter 2 x baterias alcalinas 1,5 V LR6

Temperatura ambiente 
( operação)

-10 até +45°C

Temperatura de armazena-
mento

-20 até +60°C

Umidade do ar ≤ 90%, sem condensação

Dimensões (L x A x P) 550 x 350 x 225 mm

Peso

Mala de transporte aprox. 13,5 kg

Mala de acessórios aprox. 6,5 kg

Grau de proteção IP67 em estado fechado

Software disponível em Inglês, alemão, francês, português, russo, 
espanhol, chinês

Transponder iPD (opcional para a localização de DP, medição do 
comprimento do cabo)

Tensão de pulso máx. 500 V

Modos de disparo  • AUTO SWEEP
 • LEVEL TRIGGER

Retardo da reflexão artificial  • 10µs 
 • 100 µs (para cabos < 800 m)

Bateria recarregável Bateria recarregável de polímero de lítio  
4 Ah; DC 12 V

Tempo de operação da bateria 
recarregável

aprox. 15 horas

Tempo de carregamento aprox. 4 horas

Grau de proteção IP67 em estado fechado

Dimensões (L x A x P) 295 x 146 x 347 mm

Peso (com mala de transporte): aprox. 6 kg

Sensores HFCT

Geral

Impedância de carga 
( recomendada)

50 Ω

Saída de sinal Porta BNC

Sensor HFCT 100/50

Função de transferência 4,8 V/A

Faixa de frequência 60 kHz – 70 MHz

Diâmetro interno: 48 mm, externo: 107 mm

Peso aprox. 0,5 kg

Sensor HFCT 140/100

Função de transferência 4,7 V/A

Faixa de frequência 50 kHz – 80 MHz

Diâmetro interno: 96 mm, externo: 150 mm

Peso aprox. 1 kg

Sensor TEV

Faixa de frequência 5 – 80 MHz

Dimensões  
(diâmetro x A x P)

68 x 78 x 27 mm

Impedância de carga (reco-
mendada)

50 Ω

Saída de sinal Porta BNC

Peso aprox. 0,1 kg

Acoplamento magnético

Peça moldada da caixa Borracha de silicone de alta temperatura

Folha de dados: BAUR GmbH · 896-208-4 · 09.2020 · Sujeito a alteraçõesPágina 2/3



Escopo de fornecimento

Equipamento de medição de DP online liona

 ▪  Equipamento de medição de DP online liona na mala de transporte incl.:

 –  Laptop com software liona instalado

 –  Manual de operação

 –  Manual resumido (PDF)

 ▪ Mala de acessórios

 –  3 x sensor HFCT indutivo 100/50 mm

 –  1 x sensor HFCT indutivo 140/100 mm

 –  2 x sensor TEV capacitivo

 –  3 x cabo coaxial BNC, 1,5 m

 –  3 x cabo coaxial BNC, 4 m

 –  10 x conector de encaixe BNC

 –  Sync-Transmitter incl. baterias

 –  Cabo terra 2 m, com borne de aterramento

 –  Cabo de alimentação 2,5 m

Acessórios e opcionais

 ▪ Transponder iPD na mala de transporte, incl. 

 –  1 x cabo coaxial BNC, 4 m

 –  1 x sensor HFCT indutivo 100/50 mm

 –  Cabo terra 2 m, com borne de aterramento

 –  Cabo de alimentação 2,5 m

 –  Manual de operação

 ▪  Sensor HFCT indutivo 100/50 mm

 ▪  Sensor HFCT indutivo 140/100 mm

 ▪  Sensor TEV capacitivo

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.eu

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

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 0957
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
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