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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.
 

>> vídeo 3

https://www.youtube.com/channel/UC7M1hgqtwvAd9EKoNUI9syQ
https://www.youtube.com/channel/UC7M1hgqtwvAd9EKoNUI9syQ


Know-How 
Série de artigos BAUR sobre a localização de defeito de cabo
 
Defeitos nos revestimentos do cabo levam à falha dos cabos num prazo
de poucos anos. No contexto dos processos de manutenção e do
diagnóstico de cabos, é imprescindível detectar, localizar e reparar
defeitos de revestimento do cabo o mais cedo possível
 

>> mais

Novidades de produtos BAUR
transcable 4000 et Syscpmact 4000
 
Os novos sistemas transcable 4000 e Syscompact 4000 estão equipados
com o novo software de BAUR 4 que possibilita manutenção eficiente de
redes de cabos e representa a melhor opção para uma manutenção a
custo otimizado e baseada no estado dos cabos. Descubra mais sobre as
novidades dos sistemas.
 

>> mais

Melhor qualidade da rede e rentabilidade através do diagnóstico de
cabos
Menos interrupções e operação de rede mais rentável
 
Resumo do artigo “Cable Testing Results in 40% Fewer Failures”,
publicado na edição de agosto de 2017 da T&DWorld™.
 

>> mais

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

>> mais

http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/c601f_7031d17952/BAUR_CFL_Newsletter_Part7_PT.pdf
http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/c601f_7031d17952/BAUR_CFL_Newsletter_Part7_PT.pdf
https://www.baur.eu/pt/produtos/ve-culos-para-teste-de-cabos-e-sistemas
https://www.baur.eu/pt/produtos/ve-culos-para-teste-de-cabos-e-sistemas
https://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-03-2017/beitrag-04-Mitnetz
https://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-03-2017/beitrag-04-Mitnetz
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-03-2017/beitrag-05-eventrueckblick
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-03-2017/beitrag-05-eventrueckblick
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