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Prezado distribuidor BAUR, prezado cliente!
 
Com a edição de julho do Boletim Informativo BAUR iniciamos com a nova série de vídeos sobre o tema "Testes
de cabos e diagnóstico – O caminho eficiente para redes de cabos sem defeito." Saiba mais no nosso artigo
abaixo!  
 
Na área da localização de defeito de cabo desta vez tudo gira em torno do rastreamento de rota de cabos na pós-
localização.  
 
Além disso, lhe apresentamos novas facilidades de produtos do nosso veículo para teste de cabos titron ® e

impressões de uma localização de defeito de cabo bem-sucedida.
 
Com este e ainda outros artigos desejamos uma leitura agradável e diversificada!

Know-How 
Série de artigos BAUR sobre a localização de defeito de cabo
 
Após a pré-localização de defeito de cabo o objetivo é detectar o local
exato do defeito. Uma vez conhecido o local, pode se iniciar
imediatamente com a pós-localização. Porém, muitas vezes
primeiramente é necessário determinar o percurso e a posição do cabo.
Por isso, dessa vez lhe apresentamos o rastreamento de rota de cabos e,
como complemento, a localização de defeito de cabo em caso de curto-
circuito por meio de audiofrequência.

>> mais

Novidades de produtos BAUR titron®

Sistema Battery-Power, Software Release 4.3, titron® C
 
O sistema de localização de defeito de cabo automático titron® possui

tecnologia eficiente e operação intuitiva. A nova geração de sistema
potente baseia-se nas mais modernas tecnologias e oferece, auxiliado por
seu software, uma localização de defeito, teste e diagnóstico de cabos
eficiente e confiável. Saiba mais sobre as novidades como o sistema

http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/99f35_1e2839f784/BAUR_CFL_Newsletter_Part6_PT.pdf
http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/99f35_1e2839f784/BAUR_CFL_Newsletter_Part6_PT.pdf


eficiente e confiável. Saiba mais sobre as novidades como o sistema
Battery-Power, o software 4.3 e o titron® C.

>> mais

Teste e diagnóstico de cabos
O caminho eficiente a redes de cabos sem defeito
 
O diagnóstico de cabos ganha cada vez mais importância no mercado de
energia. Apesar de inúmeros Comitês estarem integrando cada vez mais
essa temática em suas normas, existe ainda a postura de mercado de que
o diagnóstico de cabos é caro, complexo e não rentável diante dos
poucos defeitos de cabo que ocorrem nas redes. Mas quanto custa o
diagnóstico de cabos de fato? Ele é usado apenas na ocorrência de
defeitos? Quais possibilidades de aplicação e métodos de medição
existem e como o diagnóstico pode ser implementado de forma eficaz? A
série de vídeos em 4 partes da BAUR trata exatamente estas perguntas,
confronta os custos do diagnóstico com os benefícios, apresenta diversas
possibilidades de aplicação e fornece informações essenciais sobre
normas e métodos de medição.

>> ir para os vídeos 1 e 2

BAUR titron®

Localização de defeito de cabo eficaz com tecnologia de ponta
 
Para a localização de um defeito de cabo até então não detectável em um
cabo de média tensão, o engenheiro de aplicação Amel da BAUR viajou
para a Croácia com o veículo para teste de cabos titron® totalmente

automático, para localizar o local do defeito por meio de moderníssimas
tecnologias de localização de defeito de cabo da BAUR.

>> mais

Retrospectiva de eventos
A BAUR a caminho no mundo todo
 
Uma retrospectiva sobre os nossos principais eventos nos últimos meses. 

>> mais
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