
 

Informação à imprensa 

O veículo para teste de cabos, agora com novas 
funções para o rápido diagnóstico de cabos e 
localização de defeito de cabo 

O App BAUR controla o sistema titron na pós-localização de defeitos de cabo 

Sulz, Dezembro de 2015 – Já poucos meses após o início de vendas do seu novo 
veículo para teste de cabos "titron", totalmente automático, a BAUR GmbH amplia a 
gama de equipamentos do veículo. As novas funções destinam-se ao rápido 
diagnóstico de cabos e à localização de defeitos de cabo mais eficiente e protegida. 
Além disso, o foco estava na operação fácil e intuitiva, como de modo geral em todo o 
titron. 

Analisar mais rapidamente o estado do cabo 

Com a medição de descarga parcial e a medição de fator de dissipação (tan δ) o titron 
oferece agora diversas possibilidades de diagnóstico de cabos. Uma facilitação no 
trabalho é que todas as funções de teste e diagnóstico são controladas a partir do 
software central do veículo para teste de cabos. Os processos de teste e medição 
estruturados segundo normas internacionais iniciam através de um clique do mouse e 
os resultados entram em um banco de dados de cabos. Desta forma os relatórios de 
teste e medição estão prontos para a avaliação logo após a primeira sincronização com 
a rede da empresa, e criam importantes bases de decisão para a Gestão de Ativos. 

Controlar a pós-localização de defeitos via smartphone 

Novo também é o "Remote App" para smartphones Android e iOS, com o qual é 
possível controlar remotamente importantes funções do titron para a pós-localização 
de defeito de cabo. O App exibe a seção do mapa do BAUR GeoBase Map, necessária 
para a localização de defeito, e dados sobre o cabo. No smartphone o técnico de 
medição – sob observação de todas as regras relevantes de segurança – pode, por 
exemplo, iniciar o gerador de tensão de pulso e parar após a localização. Desta forma, 
o cabo é submetido à alta tensão apenas pelo menor tempo possível. Na pós-
localização são exibidas informações importantes na tela sobre o status do sistema, 
por exemplo, tensão, sequência de pulsos e energia de pulso. Para fins de uma 
elevada segurança, o Remote App é liberado novamente após cada pós-localização, 
quando o técnico de medição grava no smartphone um QR-Code, gerado pelo software 
do veículo para teste de cabos. 

O titron estará disponível com o novo equipamento de diagnóstico e respectivo 
software a partir do primeiro trimestre de 2016, simultaneamente estará disponível 
também o Remote App. Desde já, exceto na versão trifásica, o titron também está 
disponível em uma versão monofásica igualmente potente. 



 

 

Controle remoto via App: A partir do smartphone é possível ligar e parar o gerador de 
tensão de pulso do veículo para teste de cabos titron, para a pós-localização de defeito 
de cabo. Assim, o segmento de cabo não é submetido a pulsos de alta tensão por 
tempo maior que o necessário. 
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