
Teste de óleo isolante
Líquidos isolantes são uma parte integrante importante de muitos equipamentos elétricos. Óleos minerais altamente refina-
dos, óleos de silicone, óleos vegetais (ésteres naturais) e ésteres sintéticos proporcionam o funcionamento eficaz de transfor-
madores, equipamentos médicos, dispositivos de proteção ou até sistemas de radar. Os materiais isolantes perdem as suas 
propriedades isolantes e refrigerantes devido a impurezas e envelhecimento. As consequências podem ser danos e falhas de 
transformadores e sistemas.

O teste de líquidos isolantes é regulamentado através de normas nacionais e internacionais. Por isso, podem ser obtidas enor-
mes economias através do uso otimizado de óleos isolantes e o teste regular para aumentar a vida útil de transformadores e 
sistemas com isolamento de óleo.

Teste de tensão de ruptura dielétrica

DPA 75 C e DTA 100 C 
Testadores automáticos de óleo isolante 
Os testadores automáticos de óleo isolante da 
BAUR podem ser adquiridos como modelos mó-
veis com uma tensão máx. de 75 kV e para o 
uso laboratorial com 100 kV. A combinação de 

tempos de desligamento extremamente curtos em rupturas dielétricas e o 
manuseio simples de amostras de óleo permitem afirmações e conclusões 
confiáveis sobre a qualidade do óleo isolante.

 ▪  Teste totalmente automático da rigidez dielétrica  
segundo normas internacionais e nacionais

 ▪  Apropriado para líquidos de silicone e ésteres
 ▪  Resultados de medição seguros, reproduzíveis através da  

mais recente técnica de medição

DTA IL
Testador automático de óleo isolante para 
aplicações inline
O DTA IL da BAUR é um equipamento para tes-
tes de óleo eficaz para o teste contínuo da rigi-
dez dielétrica de óleos isolantes durante a pro-
dução ou no tratamento de óleos operacionais 
(testes inline). 

Report Manager
A interface USB externa para equipamentos 
para testes de óleo BAUR Report Manager ser-
ve para a exportação automática de protocolos 
de medição dos equipamentos para testes de 
óleo BAUR para uma memória USB.

Medição de fator de dissipação

DTL C 
Equipamento para testes de tan delta em 
óleo
Na medição tan delta trata-se do processo mais 
concludente para o teste de óleo. As medições 
tan delta são realizadas no mundo todo na ex-

tração e refino de óleo, bem como em laboratórios para a determinação 
da qualidade do óleo em líquidos isolantes novos e envelhecidos. O equi-
pamento para testes de óleo DTL C da BAUR mede valores tan delta até 1 
x 10-6 segundo um princípio de medição especial.

 ▪ Medição totalmente automática segundo normas internacionais
 ▪  Especialmente eficaz para o funcionamento contínuo no ambiente  

laboratorial
 ▪  Vários calibradores garantem precisão e reprodutibilidade durante 

várias décadas

Software da BAUR

ITS Lite
Software para gestão de  
dados de medição
O software ITS Lite da BAUR destina-se à lei-
tura e arquivamento de relatórios de medição 
dos equipamento para testes de óleo DPA 75 C,  
DTA 100 C e DTL C.
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Localização de defeito de cabo
Os defeitos em sistemas de cabos devem ser determinados de forma rápida e precisa através de processos eficientes para 
a pré e pós-localização. Para isso a BAUR oferece equipamentos robustos, confiáveis e flexíveis que dispõem dos processos 
apropriados, de acordo com a aplicação.

Transformadores de queima

ATG 2 e ATG 6000
Transformador de queima
O ATG permite a conversão de um defeito de alta 
impedância em um defeito de baixa impedância. 

Assim, um reflectômetro de pulsos pode ser utilizado para a pré-locali-
zação de um defeito de baixa impedância. A potência pode ser adaptada 
com base nos diferentes níveis de tensão até 10 kVDC (15 kVDC no ATG 6000) 
mesmo sob plena carga. Através da corrente de saída ajustável de 32 A ou 
90 A é obtida uma potência de queima especialmente alta.

Seleção de cabos e determinação de fase

KSG 200
Sistema de identificação de cabos
O KSG 200 serve para a seleção de cabos mono e 
multifilares de um feixe de cabos. A análise ATP (Am-

plitude, Time, Phase) garante uma máxima segurança na seleção de cabos 
e permite até a identificação de cabos energizados com tensão até 400 
V. Opcionalmente o KSG 200 também pode ser adquirido com baterias 
recarregáveis.

paula
Kit de determinação de fase
O kit de determinação de fase paula serve para a 
identificação inequívoca da fase em cabos de média 

e alta tensão em estado aterrado e curto-circuitado. Através do compro-
vado processo de medição o paula fornece uma atribuição de fase precisa 
sem margem de interpretação em comprimentos de cabo até 40 km e, em 
relação a trabalhos em equipamentos elétricos, corresponde às mais rigo-
rosas normas e padrões de segurança (EN 50110-1, DIN VDE 0105-100).
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Teste de revestimento de cabos  
e localização de defeito de cabo

shirla
Sistema de verificação de revestimento de 
cabos e de localização de defeitos
O shirla serve para o teste de revestimento de cabos 

conforme a IEC 60229 até 10 kV, para a pré-localização de defeito con-
forme o processo de ponte de medição segundo Murray e Glaser, assim 
como para a pós-localização com base no método de tensão de passo. 
Além disso, a ponte de medição é o complemento ideal para os sistemas 
clássicos de localização de defeito de cabo. Diversas aplicações de ponte 
permitem o uso do shirla também para funções de localização de defeito 
mais complexas em cabos de energia e cabos de comando.

KMF 1
Receptor de defeito em revestimento de cabo
O receptor de localização KMF 1 é utilizado de acor-
do com o método de tensão de passo. A rota do cabo 

é seguida com duas sondas de medição desmontáveis para o transporte. O 
receptor de localização também é apropriado para a localização de vários 
defeitos de revestimento sucessivos.



Pré e pós-localização de rotas de cabos

CL 20 
Localizador de cabos
Com o localizador de cabos CL 20 é possível localizar 
facilmente cabos longos e curtos. O equipamento 

suporta vários processos de localização e permite, além disso, também 
a determinação da profundidade de instalação. O CL 20 é o equipamento 
ideal para a localização exata de rotas de cabos antes de iniciar trabalhos 
de escavação.

Locator Set/UL 30
Sistema de rastreamento de rota de cabos e 
de localização de defeitos
O Locator Set com o potente gerador de audiofre-

quência (50 VA) serve para o rastreamento de rota de cabos e a determi-
nação da profundidade de instalação de cabos. Mediante a utilização de 
diversos acessórios a pós-localização pode ocorrer de forma acústica, com 
base no método de tensão de passo, do método de campo de torção ou 
através da medição do tempo de propagação acústica. O sistema consiste 
em um transmissor de audiofrequência, um receptor (UL30) digital con-
trolado por menu, fones de ouvido, microfone de solo (opcional), bobina 
exploradora e diversos acessórios de conexão.

TG 600 e TG 20/50
Transmissor de audiofrequência 
O transmissor de audiofrequência TG 600 é conce-
bido especialmente para a localização exata de de-

feitos de cabo e emendas de acordo com o método de campo de torção, 
bem como para o rastreamento de rota de cabos e a determinação da 
profundidade de instalação. Um sinal baseado em audiofrequência com 
até 600 VA e duas frequências selecionáveis (2 kHz; 10 kHz) é alimentado 
no cabo e registrado com uma bobina exploradora.

Geradores de tensão de pulso

STG 600
Gerador de pulso e teste
No sistema de localização de defeito de cabo STG 
600 trata-se de um gerador de tensão de pulso; 

uma fonte de alta tensão para o teste e localização de defeitos de cabo 
no isolamento do cabo. O sistema STG 600 multifuncional foi concebido 
especialmente para redes de baixa tensão.

SSG 500
Gerador de tensão de pulso
O gerador de tensão de pulso SSG 500 com níveis de 
tensão até 16 kV é ideal para redes de baixa e média 

tensão. Ele pode ser usado em combinação com um IRG para a pré-locali-
zação com o método ICM. Junto com um equipamento de pós-localização 
o SSG 500 forma uma solução móvel para a localização de defeito de cabo.

SSG 1100 – 3000
Gerador de tensão de pulso
Os geradores de tensão de pulso permitem a locali-
zação precisa de defeitos de alta impedância, baixa 

impedância e intermitentes em cabos de alta, média e baixa tensão. Os 
robustos e potentes geradores de tensão de pulso SSG 1100 (1.100 J), SSG 
1500 (1.536 J), SSG 2100 (2.048 J) e SSG 3000 (3.000 J) são utilizados em 
sistemas de localização de defeitos Syscompact e Transcable, mas também 
como equipamentos autônomos.
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Reflectômetros de pulsos

IRG 2000
Reflectômetro de pulsos, TDR
O reflectômetro de pulsos IRG 2000  
é um equipamento móvel de fácil operação 

para a pré-localização de defeito de cabo por meio de refle-
xão de pulsos e outros métodos (p.ex. SIM/MIM) em cabos 
de baixa, média e alta tensão. Com o equipamento compacto 
podem ser medidos cabos com até 65 km de comprimento. A 
distância do defeito é exibida automaticamente.

IRG 3000
Reflectômetro de pulsos, TDR
O IRG 3000 é a melhor escolha para requisi-
tos complexos na localização de defeito de 

cabo. O equipamento de fácil operação, auxiliado por compu-
tador, oferece funções exclusivas para a localização de defei-
to de cabo inteligente e automatizada, p.ex., com o método 
SIM/MIM (em combinação com um gerador de tensão de pul-
so). Com uma faixa de medição de mais de 1.000 km também 
é possível localizar automaticamente defeitos em cabos mui-
to longos. O IRG 3000 é integrado, sobretudo, como sistema 
mono ou trifásico em soluções de localização de defeito de 
cabo (Syscompact ou veículo para teste de cabos). Ele tam-
bém pode ser utilizado para o controle de sistemas de teste 
VLF e de diagnóstico.

TDR 500 / TDR 5010
Reflectômetro de pulsos portátil
O TDR 500 serve para a determinação de 
comprimento e localização de defeito em 

todos os cabos. Ele permite testes quanto a interrupção, cur-
to-circuito, contato, derivação não permitida, entrada de 
água e outros defeitos de cabo. O equipamento determina o 
comprimento do cabo e indica a distância ao defeito. O TDR 
510 da BAUR dispõe de uma memória de equipamento para 
50 medições e oferece a possibilidade de comparar a curva 
de medição de uma medição TDR em andamento com uma 
curva de medição armazenada. 

 ▪  Parametrizável para diversas faixas de medição e tipos de 
cabos

 ▪  Medições em conformidade com a norma e seguras sob 
tensão através da categoria de medição CAT IV / 600 V 
(com filtro de separação opcional)
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Teste e diagnóstico de cabos
Redes de cabos custam caro. Para os operadores de redes de cabos de energia cresce cada vez mais a importância da pos-
sibilidade de uma manutenção baseada no estado. Assim as informações precisas sobre o estado de segmentos de cabos 
se tornam uma vantagem competitiva.

Teste de tensão alternada e contínua

PGK HB 
Equipamento de teste de alta tensão
Praticamente não existem equipamentos de teste 
mais duráveis, robustos e econômicos que aqueles 

da série de produtos PGK HB. Os equipamentos geram tensões de teste 
ajustáveis de forma contínua para testes de tensão contínua com polari-
dade selecionável ou para testes de tensão alternada.

 ▪  Teste de tensão contínua de cabos de média e alta tensão até 
260 kV

 ▪  Teste de tensão alternada (60 Hz) de instalações de distribuição e 
barras coletoras até 190 kVrms

 ▪ Estrutura em duas partes, de fácil operação, livre de manutenção

PGK 25 
Equipamento de teste de alta tensão 
O testador de cabos móvel é utilizado para o teste 
de tensão contínua em cabos de baixa e média 

tensão. Ele se destaca pelo seu baixo peso, sua alta facilidade de uso e 
seu design robusto para o uso no campo.

 ▪  Duas faixas de tensão de saída de ajuste contínuo:  
0 – 5 kV e 0 – 25 kV DC

 ▪  Alimentação de energia através de bateria recarregável ou rede 
elétrica

 ▪  A bateria recarregável integrada de 12 V e 6,5 Ah permite um  
tempo de funcionamento de cerca de 30 – 60min. 

 ▪  Unidade de descarga integrada, energia de descarga máx.: 5.000 
Ws (16 μF/25 kV)

PGK 50 e PGK 80
Equipamento de teste de alta tensão 
Os testadores de cabos PGK 50 e PGK 80 oferecem 
tensões de teste de até 50 kV ou 80 kV para o tes-

te de tensão contínua de cabos de média tensão.
 ▪  Unidade de descarga integrada, energia de descarga máx.: 

8.000 Ws
 ▪  Medição de tensão na saída AT

Teste VLF móvel e diagnóstico tan δ

frida TD
Equipamento de teste e  
diagnóstico de alta tensão
Muitos segmentos de cabos estão na faixa de ten-

são de até 20 kV. Estes cabos podem ser testados de forma simples e rá-
pida com o frida TD. Também é possível determinar de forma automática 
e precisa o estado de envelhecimento do cabo, graças ao dispositivo de 
medição tan delta integrado.

 ▪  Teste de cabos VLF, diagnóstico tan δ e teste de revestimento de 
cabos em um só equipamento

 ▪  Tensão de teste máx.: 24 kVrms/34 kVpico

 ▪  Medição tan δ altamente precisa com uma exatidão de  
(1 * 10-4) baseada na tecnologia VLF truesinus®

 ▪  Medição de diagnóstico totalmente automática e interpretação dos 
resultados de medição.

viola TD
Equipamento de teste e  
diagnóstico de alta tensão
O viola TD oferece elevado desempenho em de-

sign compacto. Com uma tensão de saída de 42,5 kVrms (60 kVpico) o equi-
pamento é apropriado para o teste e diagnóstico de cabos com uma 
tensão nominal de até 35 kV.

 ▪  Teste de cabos VLF, diagnóstico tan δ e teste de revestimento de 
cabos em um só equipamento

 ▪  Tensão de teste máx.: 42 kVrms/60 kVpico

 ▪  Medição tan δ altamente precisa com uma exatidão de  
(1 * 10-4) baseada na tecnologia VLF truesinus®

 ▪  Medição de diagnóstico totalmente automática e interpretação dos 
resultados de medição.
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Sistemas de teste e diagnóstico VLF

PHG 70 e PHG 80 portable
Sistema de teste e diagnóstico de cabos VLF 
 Gerador de alta tensão totalmente automático.

 ▪  VLF truesinus®, VLF onda quadrada e tensão contínua em um só 
equipamento

 ▪  Tensão de teste máx. PHG 70: 38 kVrms/54 kVpico 
 Tensão de teste máx. PHG 80: 57 kVrms/80 kVpico 

PHG 70/80 TD e PHG 70/80 TD PD
Sistema de teste e diagnóstico de cabos VLF 
Os sistemas de teste e diagnóstico multifuncionais 
permitem a determinação confiável do estado do 

cabo. Os sistemas permitem testes de tensão VLF, medições de fator de 
dissipação tan δ e a medição e localização de descargas parciais.

 ▪  Para cabos de média tensão até 50 kV
 ▪  Tensão de teste máx. PGH 70 TD/PD: 38 kVrms/54 kVpico 

 Tensão de teste máx. PGH 80 TD/PD: 57 kVrms/80 kVpico

 ▪  Sistema de teste e diagnóstico VLF potente para segmentos de cabo longos. 
 ▪  Medição tan δ altamente precisa e execuções automáticas de pro-

gramas com programação individual
 ▪  Diagnóstico de descarga parcial conforme IEC 60270

Diagnóstico de descarga parcial online

liona 
Equipamento de medição de DP online
O liona mede e localiza descargas parciais (DP) em 

cabos e instalações de distribuição durante a o funcionamento da rede.
 ▪  Com tecnologia DeCIFer®: Sistemas peritos para a identificação de 

DP com base em 500 milhões de resultados de medições.
 ▪  Localização de DP online precisa com transponder iPD (opcional)

PD-SGS 
Scanner de mão de DP online
O PD-SGS testa switchgears (independente de ser 

isolado com ar ou SF6) quanto a descargas parciais. Pontos fracos poten-
ciais são sinalizados imediatamente de forma acústica e numérica. Para 
a medição segura e eficiente de switchgears o equipamento pode ser 
expandido com um sensor parabólico.

Pós-localização de descarga parcial
 
tracy
Indutor de descarga parcial
O tracy induz um pulso HF no ponto de defeito 

pré-localizado. Através de um sistema de medição de DP, p.ex., o PHG 
TD PD, o sinal pode ser localizado e comparado com o resultado da  
pré-localização de DP.

 ▪  Manuseio muito simples, confirmação precisa da origem de DP
 ▪ Grau de proteção IP 54

Diagnóstico de descarga parcial móvel

PD-TaD 60
Sistema de diagnóstico de DP
O PD-TaD 60 é utilizado junto com os geradores 
VLF frida TD e viola TD da BAUR para a medição e 

localização de DP.
 ▪  Full MWT: Abrangente análise de cabos com simultânea medição de 

DP e do fator de dissipação* conforme a IEEE 400.2
 ▪ Determinação com otimização de tempo e segura do estado do cabo
 ▪  O mais leve e compacto equipamento de medição de DP até  

60 kVpico, desenvolvido para o uso móvel no campo

www.baur.eu
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Veículos para teste de cabos

titron 
Veículos para teste de cabos
O titron é um veículo para teste de cabos to-

talmente automático para a localização de defeito de cabo e o teste de 
cabo. O potente veículo para teste de cabos da nova geração está base-
ado em moderníssimas tecnologias e oferece uma localização de defeito 
de cabo e teste de cabo eficiente, segura e confiável.

 ▪  Novo conceito de operação intuitiva, o mais moderno sistema de 
localização de defeito do mundo

 ▪ Controle central automático do sistema 
 ▪ O mais alto padrão de segurança e qualidade 
 ▪ Flexível em tecnologia e equipamento 
 ▪ BAUR Remote App para o controle remoto da pós-localização

Transcable 3000 
Veículos para teste de cabos
De acordo com o local de utilização e o desejo 
do cliente são possíveis a localização de de-

feito de cabo, o teste e o diagnóstico. Também podem ser selecionados 
níveis de tensão e a classe de energia em função da rede. Disponível na 
versão mono e trifásica. 

Sistemas de localização de defeito de cabo

Syscompact 2000 M pro
Sistema de localização de defeito de cabo 
móvel
Sistema de localização de defeito de cabo mo-

derno e multifuncional com baixo peso e uma tensão máx. de 16 kV. 
O gerador de pulso e teste integrado serve para o teste de cabos e de 
revestimento de cabo, como também para a localização precisa de de-
feitos de alta impedância e intermitentes. 

 ▪  Localização de defeito em cabos de baixa/média tensão até 65 km
 ▪  Para a localização de defeitos de alta e baixa impedância, como 

também intermitentes
 ▪  Moderníssimos processos para a pré-localização de defeito (SIM/

MIM, método de corrente de pulso) 

Syscompact 2000 portable
Sistema de localização de defeito de cabo
O sistema de localização de defeito de cabo  
Syscompact 2000 portable serve para a localiza-

ção exata de defeitos de alta impedância e intermitentes em cabos de 
baixa e média tensão.

 ▪ Localização defeito de cabo rápida, confiável e precisa
 ▪ Unidade de alta tensão potente até 32 kV/2.100 J
 ▪ Diversos métodos de localização de defeito de cabo integrados

Syscompact 2000 
Sistema de localização de defeito de cabo
O Syscompact 2000 é um sistema de localização 
de defeito de cabo multifuncional em design mo-

dular removível de 19". O Syscompact combina um TDR IRG 2000, sis-
tema de acoplamento para SIM/MIM, métodos de pré-localização de 
defeito de cabo ICM e um potente gerador de tensão de pulso SSG. Ele 
pode ser adquirido como solução móvel ou para a instalação em veículo 
com armação de carretel de cabos de 25 m ou 50 m. As soluções mó-
veis são equipadas preferencialmente com o gerador de pulso de 1.100 J 
8/16/32 kV. A versão para veículo pode ser adquirida com até 3.000 J, 
8/16/32 kV e um nível de tensão de 4 kV.

Syscompact 3000 
Sistema de localização de defeito de cabo
O Syscompact 3000 é um sistema multifuncional 
de localização de defeito de cabo. Ele combina um 

TDR IRG 3000 com apoio de computador, sistema de acoplamento para 
SIM/MIM, métodos de pré-localização de defeito ICM, bem como um 
potente gerador de tensão de pulso SSG até 3.000 J, 32 kV, três níveis de 
tensão 8/16/32 kV, expansível com 4 kV.

Sistemas e veículos para teste de cabos
Localização de defeito de cabo precisa e rápida, teste e diagnóstico de segmentos de cabo novos e envelhecidos – os 
veículos para teste de cabos da BAUR estão prontos para cada utilização. Rápido e confiável. Afinado de forma exata a 
requisitos individuais e redes de cabos. 



 

Visão geral de produtos BAUR
Redes elétricas são sensíveis.  
Nós lhe ajudamos a protegê-las.


