
Newsletter BAUR
Edição Dezembro 2015

Prezado distribuidor BAUR, prezado cliente!
 
Poucos meses após o início de vendas do nosso novo veículo para teste de cabos titron, totalmente automático,
ampliamos a sua gama de equipamentos com funções interessantes. No ponto central está a operação fácil e
intuitiva para uma localização e diagnóstico de defeito de cabo eficiente. Leia mais em nosso artigo a seguir.
 
Em nossa série de artigos sobre a localização de defeito de cabo eficiente, dessa vez tudo gira em torno da
medição de reflexão de pulsos. Em seguida, em nosso estudo de caso, acompanhamos um técnico de medição
nos alpes suíços em uma localização de defeito de cabo numa usina hidrelétrica reversível.
  
Com este e ainda outros artigos desejamos uma leitura agradável e diversificada!

Veículo para teste de cabos titron com novas funções
Eficiente diagnóstico de cabos e localização de defeito
 
Já poucos meses após o início de vendas do novo veículo para teste de
cabos "titron", totalmente automático, a BAUR amplia a gama de
equipamento do veículo.

>> mais

Know-How 
Série de artigos BAUR sobre a localização de defeito de cabo
 
A medição de reflexão de pulsos pertence aos métodos frequentemente
utilizados para a localização de defeitos, pois por meio dela você pode
coletar informações sobre o comprimento do cabo e os locais de
emendas, e localizar defeitos de baixa impedância (como curtos-circuitos).

>> mais

Estudo de caso 
Localização de defeito de cabo na usina hidrelétrica reversível
 
Robert L’Eplattenier, técnico de medição e diretor da Gasenzer AG,
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Robert L’Eplattenier, técnico de medição e diretor da Gasenzer AG,
muitas vezes está no "campo" – e mais ainda nas montanhas suíças. Em
fevereiro de 2015 uma missão o levou literalmente à montanha: na usina
hidrelétrica reversível subterrânea Grimsel II da Kraftwerke Oberhasli AG
havia um defeito em um cabo de média tensão da derivação de energia de
um gerador de 100 MVA.

>> mais

Novo vídeo do produto
Características e aplicação do kit de identificação de fase paula
 
O kit de identificação de fase paula serve para a identificação inequívoca
da fase em cabos de média e alta tensão em estado aterrado e curto-
circuitado. Um novo vídeo do produto na página Youtube da BAUR
informa sobre as principais características na aplicação do paula.

>> mais

Pesquisa de clientes BAUR 2015
Bastante valorizada nos clientes e representantes
 
Em setembro foi realizada a pesquisa de clientes BAUR em oito idiomas.
O objetivo da pesquisa neste ano é obter dados sobre produtos,
características e atividades de marketing junto aos nossos clientes,
parceiros e colaboradores.

>> mais

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

>> mais
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