
BAUR-systeemsoftware 3
VLF-kabeltest, meting verliesfactor, deelontladingsdiagnose en 
foutopsporing in kabels

De BAUR-systeemsoftware is een softwarepakket voor de kabeltest, de kabeldiagnose en de foutopsporing in kabels. In combinatie 

met de BAUR-kabelfoutopsporings-, test- en diagnosesystemen maakt deze een efficiënte bewaking van de toestand van 

kabelnetwerken mogelijk.

Betrouwbare kabelfoutopsporing, 
kabeltest en -diagnose 

• De beste basis die mogelijk is voor efficiënt 
toestandsafhankelijk onderhoud

• Gemeenschappelijk gegevensbeheer door een 
uitgebreide kabeldatabase ondersteunt de 
actuele en de trendanalyse

• Overtuigende weergave van de 
meetresultaten  

• Projecten aanmaken en logboeken van verschillende tests 

en metingen op gestructureerde wijze archiveren 

• Weergave en controle van alle test- en meetparameters op 

het beeldscherm

• Sneller ingrijpen in het test- resp. meetverloop

• Meetverloop met flexibele vormgevingsmogelijkheden 

• Gemakkelijke en overzichtelijke analyse van de 

meetresultaten

• Efficiënt en uitgebreid beheer van test- en meetgegevens

• Holistische interpretatie van de meetresultaten op basis van 

historische instandhoudingsinformatie 

• Meer veiligheid door een uitgebreide kabeldatabase 

• Aanvullende informatie over projecten opstellen en opslaan

• Door het menu geleide besturing van de BAUR-diagnose- 

en testsystemen met professionele, zelfverklarende, 

meertalige software

• Totaal overzicht over de kwaliteit en verouderingstoestand 

van kabelinstallaties en productiemiddelen 

Kenmerken
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Highlights
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• Drie soorten testspanning – truesinus-, gelijk- en 

rechthoekspanning – uit één spanningsbron 

• Volgens de norm of met een gebruikers-gedefinieerd, 

programmeerbaar, automatisch testverloop 

• Automatische uitschakeling van het systeem of  

brandmodus na doorslag (afhankelijk van de instelling)

• Meer flexibiliteit door de modus “Handmatige test” 

• Duidelijke, grafische weergave van de testresultaten

• Vergelijkingsanalyse van afzonderlijke tests op één 

kabeltraject is mogelijk

• VLF-test met 0,1 Hz tot 0,01 Hz voor lange kabels 

• Efficiënte testspanning en -frequentie

Kabeltest

• Snelle en efficiënte beoordeling van de kabelisolatie  

(in slechts enkele minuten)

• Geen beperking door de lengte van de aansluitkabel. 

Daarom geschikt voor problematische aansluitsituaties  

(bijv. maststations) 

• Deskundige, systematische analyse van de kabelisolatie

• Mogelijkheid voor de uitwisseling van meetgegevens tussen 

de BAUR-software en de VLF-generatoren frida TD en  

viola TD  

• Reproduceerbare vergelijkingsmetingen, omdat het 

diagnoseresultaat niet afhankelijk is van de kabellengte

• Uitbreiding van het meetbereik voor lasten ≥ 500 pF (optie)

• Individuele programmering van beoordelingscriteria, 

afbrekingscriteria en automatisch meetverloop zijn mogelijk

• Bepalen van de tan-delta-waarden bij verschillende 

spanningstrappen 

• Bepalen van de standaarddeviatie van de meetwaarden per 

spanningstrap

• Nauwkeurige meetresultaten door het registreren van 

lekstroom

• Gemakkelijke analyse van de meetresultaten met behulp 

van geïntegreerde beoordelingscriteria voor verschillende 

kabeltypes 

• Gemakkelijk te begrijpen numerieke en grafische weergave 

van de meetresultaten

Verliesfactor meten

• Geschikt voor één- en driefasige kabelsystemen

• Meetbereik ruim 200 km

• Volautomatische meting en weergave van de 

foutenverwijdering door automatische plaatsing van de 

cursor op de plaats van de fout

• Beginnersmodus voor een gestandaardiseerde en snelle 

foutopsporing

• “Expertmodus” voor uitgebreide instellingen en speciale 

meettaken

• Geïntegreerde voorlokalisatiemethoden: weerstandmeting, 

TDR, (C-)SIM/MIM, stootstroommethode, uitslingermethode, 

stootstroomverschil- en uitslingerverschilmethode

Foutopsporing kabel



Technische gegevens

Leveringstoebehoren

• BAUR-software (module naar keuze):  

foutopsporing kabel,  

kabeltest,  

verliesfactormeting,  

deelontladingsmeting

• Gebruikershandleiding

Opties*

Verliesfactormeting:

• meetbereik voor lasten ≥ 500 pF

Meting deelontlading:

• PD-fasenresolutie 

Foutopsporing kabel:

• geïntegreerde isolatieweerstandmeting (3-fasig)

Algemeen

Talen
Arabisch, Chinees (Cn), Chinees (Tw), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, 
Grieks, Italiaans, Koreaans, Maleis, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, 
Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds  

Systeemeisen 

Processor min. klokfrequentie van 1 GHz

Werkgeheugen min. 1 GB

Vrij schijfgeheugen min. 2 GB

Besturingssystemen Microsoft Windows 7

Interface USB 2.0, RS232

Beeldschermresolutie min. 1024 x 768
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• Precieze lokalisering van de pD-activiteiten op kabelisolatie, 

moffen en kabeleinden

• Kalibratie van het pD-meetsysteem

• Veilige beoordeling van de pD-intensiteit 

• Automatische meting van de deelontlading met 

automatische registratie van de inceptiespanning en 

lokalisering van pD-bronnen

• Gelijktijdige VLF-normtest en pD-meting

• Betrouwbare nalokalisatie van zwakke plekken in de 

kabel, ook bij ruispieken, door filtering en de weergave van 

storingsfrequenties (frequentiefilter)

• Gemakkelijke en snelle analyse door de automatische 

analysemodus, meetgegevensfilter en sneltoetsen

• Overzichtelijke weergave van de pD-activiteiten over de 

gehele kabellengte

• PD-fasenresolutie: nauwkeurige interpretatie van de 

meetresultaten door de weergave van de pD-niveaus en 

de pD-frequentie met betrekking tot de fasehoek van de 

testspanning (optie)

Deelontladingsdiagnose

Highlights


