
 

Informação à imprensa 

Detectar fontes de erro em instalações de comutação energizadas com o PD-
SGS da BAUR 

Detectar descargas parciais sem conexão elétrica do 
instrumento de medição 
Sulz, outubro de 2014 – Com o PD-SGS a BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH 
apresenta um equipamento manual para a rápida detecção de descargas parciais 
em disjuntores e guarnições de cabos. O equipamento oferece dois procedimentos 
seguramente aplicáveis para a detecção das descargas parciais, que podem ser 
utilizados durante operação – sob tensão – sem elementos sensores fixados no 
cabo: Por acoplador capacitivo ele registra atividades de descarga parcial, que 
ocorrem ao longo do lado externo metálico dos disjuntores. O segundo método 
opera de forma acústica. Com ele podem ser detectadas descargas de efeito 
corona ou descargas em superfícies de isoladores com base nos ruídos gerados 
pelas descargas parciais. 

Objetos de medição remotos podem ser registrados através do Parabolic Reflector 
opcionalmente adquirível. Graças à ampla faixa de medição de 0 até 80 dBmV no 
método capacitivo ou de -6 até +70 dBμV na medição por ultrassom, o PD-SGS 
permite a detecção de descargas antes que um isolamento defeituoso leve a uma 
falha. 

O resultado de medição é exibido no display OLED claro e facilmente legível. O 
display de semáforo LED avisa o usuário sobre o próximo passo de trabalho. 
Interpretações erradas do resultado de medição, os chamados "False Positives" 
(falsos positivos), são impedidas através da detecção automática de interferência 
(Noise Detection). Através do alto-falante instalado ou um headphone o PD-SGS 
insere um sinal acústico em ambos os procedimentos, que representa o nível dos 
valores medidos. Assim o operador pode delimitar facilmente o local do defeito, 
movimentando o equipamento e concentrando-se no volume do ruído. A bateria 
recarregável instalada permite cerca de 12 horas de operação do PD-SGS de 300 
g. 

O PD-SGS estará disponível a partir de outubro de 2014. 

 



 

 

Maiores informações / Contato de imprensa: 

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH 
Evelyn Fritsch 
Raiffeisenstraße 8 
6832 Sulz (Áustria) 
Tel.: +43 (0)5522 4941-254 
Fax: +43 (0)5522 4941-811 
e.fritsch@baur.at 
www.baur.at 

 


