
Oprogramowanie systemowe BAUR 3
Sprawdzanie kabla metodą VLF, pomiar współczynnika strat, 
diagnoza rozładowania częściowego i lokalizacja defektu kabla

Aplikacja BAUR to pakiet oprogramowania do przeprowadzania prób, diagnostyki i lokalizacji uszkodzeń kabli. W połączeniu 

z systemami BAUR do lokalizowania defektów kabli, systemami pomiarowymi i diagnostycznymi umożliwia ono wydajne 

monitorowanie stanu sieci kablowych.

Niezawodna lokalizacja defektu kabla, 
sprawdzenie i diagnoza kabla 

• Najlepsza z możliwych baza do ekonomicznej 
i nastawionej na utrzymanie stanu 
konserwacji.

• Wspólne zarządzanie danymi dzięki rozległej 
bazie danych kabla pomaga przy analizie 
trendów i stanu rzeczywistego.

• Przekonujące przedstawienie wyników 
pomiaru.  

• tworzenie projektów i ustrukturyzowane przechowywanie 

protokołów różnych testów i pomiarów; 

• wyświetlanie i śledzenie wszystkich parametrów 

kontrolnych i pomiarowych na ekranie;

• szybki dostęp do sekwencji kontroli lub pomiaru;

• elastyczne kształtowanie sekwencji pomiaru; 

• prosta i przejrzysta ocena wyników pomiaru;

• wydajne i kompleksowe zarządzanie danymi kontrolnymi i 

pomiarowymi;

• kompleksowa interpretacja wyników pomiarów według 

historycznych informacji na temat konserwacji; 

• większe bezpieczeństwo dzięki obszernej bazie danych 

kabla; 

• ewidencjonowanie i zapisywanie dodatkowych informacji 

na temat projektów;

• sterowanie systemami diagnostycznymi i kontrolnymi 

BAUR za pośrednictwem menu z profesjonalnym, 

samoobjaśniającym się, wielojęzycznym oprogramowaniem

• przegląd jakości i stopnia starzenia się instalacji kablowych 

i środków pracy. 
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• trzy rodzaje napięć pomiaru – truesinus, stałe i o przebiegu 

prostokątnym – z jednego źródła napięcia; 

• automatyczne sekwencje testu programowalne zgodnie z 

normą lub według definicji użytkownika; 

• automatyczne wyłączenie systemu lub tryb przepalenia po 

przebiciu (w zależności od ustawienia);

• większa elastyczność dzięki trybowi „Test ręczny”; 

• zrozumiałe graficzne przedstawienie wyników kontroli;

• możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej 

poszczególnych testów na danej linii kabla;

• test VLF z 0,1 Hz do 0,01 Hz dla długich kabli; 

• wydajne napięcie i częstotliwość pomiaru.

Sprawdzenie kabla:

• szybka i wydajna ocena stanu izolacji kabla (w ciągu kilku 

minut);

• długość przedłużacza nie stanowi ograniczenia, dzięki 

czemu nadaje się do zastosowania w miejscach, gdzie są 

problemy z podłączeniem (np. stacje masztowe); 

• fachowa systematyczna ocena izolacji kabla;

• możliwość transferu danych pomiarowych między 

oprogramowaniem BAUR i generatorami VLF frida TD i viola 

TD;  

• odtwarzalne pomiary porównawcze z uwagi na brak 

zależności rozmiaru diagnozy od długości kabla;

• rozszerzenie zakresu pomiarowego dla obciążeń ≥ 500 pF 

(opcja);

• możliwość indywidualnego programowania kryteriów 

oceny, kryteriów zerwania i automatycznych sekwencji 

pomiaru;

• wyliczanie wartości tan delta dla różnych stopni napięcia; 

• wyliczanie odchyłki standardowej wartości pomiarów na 

stopień napięcia;

• dokładne wyniki pomiaru dzięki rejestracji prądów upływu;

• prosta ocena wyników pomiaru przy pomocy 

zintegrowanych kryteriów oceniany dla różnych typów 

kabli; 

• zrozumiała liczbowa i graficzna prezentacja wyników 

pomiaru.

Pomiar współczynnika strat:

• nadaje się do układów jedno- i trójfazowych;

• zakres pomiarowy ponad 200 km;

• całkowicie automatyczny pomiar i wyświetlanie oddalenia 

miejsca wystąpienia defektu dzięki automatycznemu 

pozycjonowaniu kursora w miejscu defektu;

• „Easy Mode” dla ustandaryzowanej i szybkiej lokalizacji 

defektu;

• „Tryb eksperta” dla ustawień rozszerzonych i do 

specjalnych zadań pomiarowych;

• zintegrowane metody wstępnej lokalizacji: pomiar 

rezystancji, TDR, (DC-)SIM/MIM, metoda prądu udarowego, 

metoda rozkładu, metoda różnicy prądu udarowego i 

różnicy prądu rozkładu.

Lokalizacja defektu kabla:



Informacje ogólne

Języki

Angielski, arabski, chiński (CN), chiński (TW), duński, niemiecki, fiński, 
francuski, grecki, włoski, koreański, malajski, holenderski, norweski, 
polski, portugalski, rumuński, rosyjski, serbski, szwedzki, hiszpański, 
czeski, turecki

Wymagania sprzętowe 

Procesor min. częstotliwość taktowania 1 GHz

Pamięć robocza min. 1 GB

Wolne miejsce na dysku twardym min. 2 GB

Systemy operacyjne Microsoft Windows 7

Złącze USB 2.0, RS232

Rozdzielczość monitora min. 1024 x 768

Dane techniczne

Zakres dostawy
• Oprogramowanie systemowe BAUR (moduły według wyboru): 

Lokalizacja defektu kabla;  

Sprawdzenie kabla;  

Pomiar współczynnika strat;  

Pomiar wyładowania częściowego;

• Instrukcja obsługi;

Opcje
Pomiar współczynnika strat:

• zakres pomiarowy dla obciążeń ≥ 500 pF.

Pomiar wyładowania częściowego:

• Przesunięcie fazowe PD.

Lokalizacja defektu kabla:

• zintegrowany pomiar rezystancji izolacji (3-fazowy).

Najważniejsze informacje

• dokładna lokalizacja występowania aktywności PD 

związanych z izolacją kabli, mufami i zakończeniami kabli;

• kalibracja układu pomiarowego PD;

• pewna ocena intensywności PD; 

• automatyczny pomiar wyładowań częściowych z 

automatyczną rejestracją napięcia występowania i 

lokalizacją ich źródeł;

• jednoczesny test VLF wg normy i pomiar PD;

• niezawodna lokalizacja miejsc wrażliwych w kablu także 

przy poziomach zakłóceń dzięki filtracji i wyświetlaniu 

częstotliwości zakłóceń (filtr częstotliwości);

• prosta i szybka ocena dzięki automatycznemu trybowi 

przeglądu, filtrowi danych pomiarowych i przyciskom 

szybkiego dostępu;

• przejrzyste przedstawianie aktywności PD na całej długości 

kabla;

• przesunięcie fazowe PD: precyzyjna interpretacja wyników 

pomiaru dzięki przedstawianiu poziomu i częstości PD w 

odniesieniu do kąta fazy napięcia pomiaru (opcja).

Diagnoza rozładowania częściowego:
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