
 

Informação à imprensa 

TDR 500 e 510 da BAUR para a localização de defeitos em cabos 
de energia e de dados 

Refletômetros de pulso leves para a 
localização de defeito de cabos 

Sulz, março de 2015 – Com os equipamentos manuais TDR 500 e 
TDR 510 a BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH apresenta os novos e 
robustos refletômetros de pulso para a determinação de comprimento 
e a localização de defeitos em cabos de energia e de dados. Diversas 
configurações descomplicadas a serem realizadas abrem ao usuário 
inúmeras possibilidades de aplicação, sendo que a precisão de 
medição sempre é de 1%. A precisão é vantajosa não apenas na 
localização de defeitos, mas também na medição de comprimento de 
cabos em carretel e instalados. 

Com o menor comprimento do cabo configurável de 7 m é possível 
uma boa localização de defeitos muito próximos, p.ex., na instalação 
doméstica. Através do ajuste da impedância e da configuração da 
velocidade de propagação são obtidos resultados de medição exatos 
também em segmentos de cabo de até 6 km. Uma ajuda importante 
para o usuário é a tabela com valores de cabo (impedância e 
propagação da impedância) fixada na parte de trás do equipamento. 

Dois modos auxiliam a localização de defeitos: o modo de pulso único 
para defeitos simples, permanentes, e o modo de pulso contínuo para 
defeitos intermitentes, isto é, não permanentes. Uma medição segura 
sob tensão não é problema na utilização do filtro de separação 
opcional (categoria de medição CAT IV / 600 V segundo a EN 61010). 
Os refletômetros de pulso protegidos contra respingos de água e pó 
pesam apenas 350 g e são confortáveis na mão. 

Em comparação ao TDR 500 o TDR 510 oferece adicionalmente uma 
memória para 50 resultados de medição, assim como uma interface 
USB. Assim, os resultados de medição podem ser analisados em um 
PC ou laptop com o software TDR fornecido. 

 

 

O modelo TDR 510 permite salvar 
e exportar os resultados de 
medição e é fornecido junto com o 
software TDR. 
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