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Szigetelő olaj vizsgálat
A szigetelő folyadékok sok elektromos eszköz létfontosságú komponensei. A nagy finomságú ásványi olajok, szilikon olajok, 
növényi olajok (természetes észterek) és szintetikus észterek biztosítják a transzformátorok, orvosi készülékek, biztonsági 
eszközök, vagy akár radar eszközök zökkenőmentes üzemét. A szigetelőanyagok idővel elveszítik szigetelő és hűtőképességüket 
az öregedés és bepiszkolódás következtében. Ez a transzformátorok és a különböző rendszerek károsodásához, tönkremenéséhez 
vezethet. 

A szigetelő folyadékok vizsgálatát nemzeti és nemzetközi szabványok szabályozzák. A szigetelő olajok használatának és azok 
rendszeres időszakos vizsgálatának optimalizálásával nagy összegeket takaríthat meg az olaj szigetelésű transzformátorok és 
rendszerek üzemidejének megnövekedése révén.

Letörési feszültség vizsgálat

DPA 60 C, DPA 75 C és DTA 100 C 
Olaj letörési feszültség vizsgáló 

 ▪ A BAUR olaj letörési feszültség 
vizsgálók hordozható modellek 
formájában elérhetőek el 60 és 75 

kV-os maximális feszültség szintig, valamint laboratóriumi 
használatra 100kV-os feszültség szintig. Az egyszerű olajminta 
kezelés és az extrém rövid idejű leoldási idők kombinációja, 
precíz megállapításokat és következtetéseket tesz lehetővé.

 ▪ Teljesen automatikus letörés állóság vizsgálat, a nemzeti és 
nemzetközi szabványok figyelembevételével.

 ▪ Alkalmas észter folyadékok és szilikon olajok vizsgálatára.
 ▪ Megbízható, reprodukálható mérési eredmények a 

legfejlettebb mérési eljárások alkalmazásával.
 ▪ Az alapkészlet tartalmazza az ITS Lite szoftvert. 

DTA IL
Olaj letörési feszültség vizsgáló 
üzem alatti vizsgálatok elvégzéséhez
A BAUR DTA IL egy nagy teljesítményű 
és megbízható olaj letörési feszültség 
vizsgáló eszköz, mely lehetővé teszi a 

szigetelő olajok letörés állóságának gyártás közbeni, valamint 
az üzemi olajok előkészítése közbeni folyamatos mérését. 
(mérések a berendezés üzemeltetése közben)

Veszteségi tényező mérés

DTL C 
Olaj tangens delta és ellenállás 
vizsgálat
A tangens delta mérése a 
legteljeskörűbb olajvizsgálati 

eljárás. A tangens delta mérést világszerte alkalmazzák 
olajtermelésnél és finomításnál, valamint laboratóriumokban 
az új és az elöregedett szigetelő folyadékok minőségének 
meghatározásához. A BAUR DTL C tangens delta és ellenállás 
mérővel, a tangens delta értékek akár 1x10(-6) nagyságig 
mérhetőek, egy speciális mérési alapelvet követve.
•	 Teljesen automatikus vizsgálat, a nemzeti és nemzetközi 

szabványok figyelembevételével.
•	 Különösen hatékony folyamatos laboratóriumi 

használathoz.
•	 Több kalibrációs eszköz biztosítja a precizitást és a 

reprodukálhatóságot évtizedeken át.
•	 Az alapkészlet tartalmazza az ITS Lite szoftvert.

BAUR szoftver

ITS Lite
Szoftver a mérési adatok kezeléséhez
A BAUR ITS Lite szoftver a BAUR DPA 
60 C, DTA 75 C, DTA 100 C és DTL C 
olaj feszültségletörés vizsgálók tárolt 
méréseinek megtekintésére és tárolására 
használható.
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Kábelhiba keresés
A hibák megtalálása a kábel rendszerekben gyors és precíz meghatározást igényel, hatékony előzetes helymeghatározással, 
majd pontos behatárolási eljárással (pin-pointing). Ennek véghezviteléhez a BAUR robosztus, megbízható és rugalmas 
készülékeket ajánl, melyek rendelkeznek a megfelelő mérési eljárásokkal az alkalmazások függvényében.

Égető transzformátorok

ATG 2 és ATG 6000
Égető transzformátorok
Az ATG lehetővé teszi egy magas ellenállású 
hiba átalakítását egy alacsony ellenállású 

hibává. Így, egy időtartományú reflektométer használatával 
lehetőség nyílik az alacsony ellenállású hiba előzetes 
helymeghatározására. A lépésenként állítható, maximálisan 
10kV-os DC feszültségnek köszönhetően (az ATG 6000 
készüléknél 15kV DC) a teljesítmény teljes terhelés alatt is 
változtatható. A változtatható 32 A-es és 90 A-es kimeneti 
árammal egy különösen magas égető teljesítmény érhető el.

Kábel és Fázis azonosítás

KSG 200 / 200 A / 200 T / 200 TA
Kábelazonosító
A KGS 200 az egy és több erű kábelek 
azonosítására használható egy kábel 

kötegben. Az ATP analízis (Amplitúdó, Idő, Fázis) garantálja 
a maximális biztonságot a kábelazonosítás közben, továbbá 
lehetővé teszi a feszültség alatti kábelek azonosítását akár 
400 V-ig.

paula
Fázisazonosító készülék
A paula fázisazonosító készülék pontos 
fázis azonosítást tesz lehetővé, földelt és 
rövidre zárt közép-, és nagyfeszültségű 

kábelek esetén. A kipróbált mérési eljárásnak köszönhetően, 
paulával precíz fázisazonosítás hajtható végre, külön vizsgáló 
eszköz használata nélkül, akár 40 km-es kábel hosszig, a 
legszigorúbb biztonságra vonatkozó szabványok vonatkozó 
követelményeinek eleget téve. (EN 50110-1, DIN VDE 0105-100).
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Kábel köpeny vizsgálat és hibahely 
meghatározás

shirla
Kábel köpeny vizsgálat és hibahely 
meghatározó készülék
A shirla mérőeszközzel, kábel köpeny 

vizsgálat végezhető akár 10kV-ig az IEC 60229 szabványnak 
megfelelően, előzetes hibahely meghatározás a Murray és 
Glaser mérőhíd elvet követve, valamint pontos behatárolási 
(pin-pointing) eljárás a lépésfeszültség módszer segítségével. 
Ezen felül, a mérőhíd ideális kiegészítése a hagyományos 
kábelhiba kereső rendszereknek. A különböző hídmérési 
eljárások lehetővé teszik, hogy a shirla készüléket összetett 
kábelhibahely keresési feladatok megoldására is alkalmazza 
erősáramú kábelek és jelzőkábelek esetén.

KMF 1
Kábelköpeny hiba vevőegység
A KMF 1 kábel köpenyhiba vevő a lépés 
feszültség módszer szerint használható.  A 

kábel nyomvonal pásztázása két mérőszonda segítségével 
történik, melyek szállítás közben lecsatolhatóak. A kábel 
köpenyhiba vevő alkalmas továbbá több egymást követő 
köpenyhiba meghatározására.

Előzetes helymeghatározás és kábel 
nyomvonal behatárolás (pin-pointing)

CL 20 
Kábelkereső
Rövid és hosszú kábelek is könnyedén 
megtalálhatóak a CL 20 kábelkeresővel. A 

készülék több kábelkeresési eljárás használatára alkalmas, 
továbbá mélység meghatározásra is képes. A CL 20 ideális 
készülék a kábel nyomvonalak precíz meghatározásához 
bármilyen feltárási tevékenység megkezdése előtt.



Helymeghatározó készlet /UL 30
Kábel nyomvonal és hibahely 
meghatározó rendszer
A helymeghatározó készlet a nagy 

teljesítményű hangfrekvenciás generátorral (50 VA) a 
kábelkeresésre és nyomvonal mélység meghatározásra 
használható. A különböző kiegészítők használatával, a keresés 
akusztikus módon is történhet a lépésfeszültség, a csavart 
módszer, vagy az akusztikus terjedési időmérés módszer 
segítségével. A rendszer magába foglal egy hangfrekvenciás 
jeladót, egy digitális, menüből vezérelhető jelvevő egységet 
(UL 30), egy fülhallgatót, egy talaj mikrofont (opcionális), 
pásztázó tekercset és további változtatható csatlakozási 
kiegészítőket.

TG 600 és TG 20/50
Hangfrekvenciás jeladó 
A TG 600 hangfrekvenciás jeladó a kábel 
hibák és elágazási pontok csavart módszerrel 

történő keresésére, valamint a kábel nyomvonal mélységek 
meghatározására került kifejlesztésre. Egy akár 600 VA-es, 2 
kHz vagy 10 kHz frekvenciájú hangfrekvencia tartományú jelet 
táplál a kábelbe, majd pásztázó tekerccsel vizsgálja.

UL 30
Univerzális vevőegység
Az UL 30 egy digitális, multifunkciós, 
menüvezérelt kereső vevőkészülék. A 

vevőkészülék csövekben történő akusztikus hibakeresésre 
használható, lépésfeszültséggel, vagy csavart módszerrel 
történő helymeghatározásra, valamint kábel nyomvonal 
keresésére. A kábelhibahelyek könnyű meghatározásához, 
az UL 30 készülék egy BM 30 talajmikrofonnal és egy 
lökőfeszültség generátorral (SSG/STG) együtt használható. 
Továbbá a mágneses és akusztikus jelek is érzékelhetőek és 
ezek távolságát kijelzi a készülék.

Lökőfeszültség generátorok

STG 600
Lökőfeszültség és vizsgáló generátor
Az STG 600 kábelhibahely meghatározó 
rendszer egy lökőfeszültség generátor; 

Egy nagyfeszültség forrás kábelhibahely meghatározásához 
és méréséhez használható a kábel szigetelésében. A 
multifunkciós STG 600 rendszer külön a kisfeszültségű 
hálózatokhoz lett kifejlesztve.

SSG 500
Lökőfeszültség generátor
Az SSG 500 lökőfeszültség generátor a 
16 kV-ig növelhető feszültség lépésekkel, 

ideális a kis/közép feszültségű hálózatok vizsgálatához. 
Az IRG-vel kombinálva az ICM módszert alkalmazva, 
használható kábel hibák előzetes helymeghatározására. Egy 
pontos behatároló (pin-pointing) egységgel együttesen, az 
SSG 500 egy hordozható megoldást nyújt a kábelhibahely 
meghatározásra.

SSG 1100 - 3000
Lökőfeszültség generátor
A lökőfeszültség generátorok lehetővé 
teszik a nagy ellenállású, kis ellenállású 

és szakaszos hibák precíz helymeghatározását, nagy, közép 
és kisfeszültségű kábeleken. A robosztus lökőfeszültség 
generátorok, SSG 1000 (1100 J), SSG 1500 (1536 J), SSG 2100 
(2048 J) és SSG 3000 (3000 J) Syscompact és Transcable 
hibakereső rendszerekben használhatóak, valamint különálló 
készülékeknél is.
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Professzionális 
szaktanácsadás 
és szerviz a világ 
bármely pontján

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪

Időtartományú reflektométerek

IRG 2000
Időtartományú reflektométer  (TDR)
Az IRG 2000 időtartományú reflektométer 
egy hordozható, felhasználóbarát készülék 

előzetes kábelhibahely meghatározáshoz, az időtartományú 
reflektometria és más eljárások (SIM/MIM) használatával kis-
, közép-, és nagyfeszültségű kábelekhez. Ezzel a kompakt 
készülékkel akár 65 m hosszúságú kábelek vizsgálhatóak. A 
hibahely távolságát kijelzi a műszer.

IRG 3000
Időtartományú reflektométer (TDR)
Az IRG 3000 a legjobb választás az összetett 
feladatok megoldására a kábelhiba keresésben. 

A felhasználóbarát, számítógép támogatással rendelkező készülék 
egyedi funkciókat kínál az intelligens, automatizált kábelhibahely 
keresésre, például az SIM/MIM módszerrel (lökőfeszültség 
generátorral együtt használva). Az akár 1000 km-es méréshatárral, 
a nagyon hosszú kábelek hibahely meghatározására is lehetőség 
van. Az IRG 3000 elsősorban egy-, vagy háromfázisú  rendszerként 
komplex kábelhibahely meghatározó rendszerekbe integrálva 
található meg. (Syscompact vagy kábelmérő autók). Továbbá VLF 
vizsgálat és diagnosztika rendszerek vezérlőjeként is használható.

TDR 500 / TDR 510
Hordozható időtartományú 
reflektométer

A TDR 500 hossz meghatározásra és kábelhibahely 
meghatározásra használható minden kábelhez. Lehetőséget 
nyújt szakadás, rövidzár, kontaktus, nem elfogadható 
eltérések, víz beszivárgás, és egyéb kábelhibák vizsgálatára. 
A készülék meghatározza a kábel hosszát és kijelzi a hibahely 
távolságát. A BAUR TDR 510 beépített memóriával rendelkezik 
mellyel 50 mérés tárolható el, továbbá a lehetőséggel, hogy 
egy aktív TDR mérés nyomvonalát összehasonlítsuk egy 
elmentett nyomvonallal.

 ▪ Konfigurálható különböző kábel hosszra és típusokra.
 ▪ Szabvány megfelelőség, biztonsági mérések aktív 

vezetőkön a CAT IV / 600 V mérési kategóriában. (opcionális 
leválasztó szűrővel)

www.meter.hu
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Kábelvizsgálat és diagnosztika
A kábel hálózatok drágák. A kábel állapoton alapuló időszakos karbantartás egyre nagyobb hangsúlyt nyer a villamos 
kábelhálózat létesítésével foglakozó karbantartó vállalatoknál.

AC és DC feszültség mérés

PGK HB 
Nagyfeszültség mérő készlet
Nehezen lehetne hosszabb élettartamú, 
költséghatékonyabb és robosztusabb 

mérő készletet találni a PGK HB sorozatnál. A mérő 
készletek folyamatosan változtatható mérőfeszültségeket 
generálnak változtatható polaritással történő DC, vagy AC 
feszültségméréshez.

 ▪ DC feszültségmérés közép és nagyfeszültségű kábelekhez 
akár 260 kV-ig.

 ▪ AC feszültségmérés (60 Hz) kapcsoló berendezésekben és 
gyűjtősíneken akár 190 kV-ig.

 ▪ Felhasználóbarát, karbantartást nem igénylő két részes 
összeállítás

PGK 25 
Nagyfeszültségű mérő

 ▪ A hordozható kábelvizsgáló DC 
feszültségmérésre használható kis és 

középfeszültségű kábeleken. A készülék jellegzetessége a 
kis súly, könnyű kezelhetőség és biztos kiépítés, a terepen 
történő használathoz.

 ▪ Két folytonosan állítható kimeneti feszültségtartomány: 
0-5 kV és 0-25 kV

 ▪ Tápellátás újratölthető akkumulátorról, vagy hálózatról.
 ▪ A beépített 12 V-os 6.5 Ah-ás tölthető akkumulátor 

körülbelül 30-60 perces üzemidőt biztosít.
 ▪ Beépített kisütő egység, maximális kisütő teljesítmény: 

5000 Ws (16 μF / 25 kV)

PGK 50 és PGK 80
Nagyfeszültségű mérő 
A PGK 50 és PGK 80 kábelvizsgálók 
akár 50 kV és 80 kV nagyságú 

mérőfeszültséget biztosítanak a középfeszültségű kábelek DC 
feszültségméréséhez.

 ▪ Beépített kisütő egység, max. kisütési teljesítmény: 8000 Ws
 ▪ Feszültség mérés a HV kimeneten 

Hordozható VLF mérés és tangens δ 
diagnosztika

frida TD
Nagyfeszültségű mérés és 
diagnosztika eszköz
Sok kábel a 20 kV-os 

feszültségtartományban üzemel. Ezek gyorsan és 
könnyedén mérhetőek a frida TD készülékkel. Még a kábelek 
öregedése is automatikusan és precízen megállapítható a 
beépített tangens delta mérőegységnek köszönhetően.

 ▪ VLF kábel vizsgálat, tangens δ diagnosztika és kábel 
köpeny vizsgálat egy készülékben.

 ▪ Maximális mérő feszültség: 24 kV / 34 kV
 ▪ Nagy pontosságú (1*10-4), VLF valódi sinus (TRMS) 

technológián alapuló tangens δ mérés.
 ▪ Teljesen automatikus diagnosztikai mérés és mérési 

eredmények kiértékelése.

viola TD
Nagyfeszültségű mérő és diagnosztika 
eszköz
A viola TD nagy teljesítményt nyújt 

kompakt kialakításban. A 42.5 kV-os TRMS kimeneti 
feszültséggel (60 kV csúccsal), az eszköz alkalmas akár 35 
kV-os névleges feszültségű mérésre és diagnosztikára.

 ▪ VLF kábel vizsgálat, tangens δ diagnosztika és kábel 
burkolat mérés egy készülékben.

 ▪ Nagy pontosságú (1*10-4), VLF valódi sinus (TRMS) 
technológián alapuló tangens δ mérés.

 ▪ Teljesen automatikus diagnosztikai mérés és mérési 
eredmények kiértékelése
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VLF mérés és diagnosztika rendszerek

PHG 70 és PHG 80 hordozható VLF 
kábel mérő és diagnosztika eszköz
 Teljesen automatikus nagyfeszültség 
generátor.

•			VLF	valós	sinus	(TRMS),	VLF	négyszögjel	és	DC	feszültség	
egy készülékben
•			Maximális	mérőfeszültség	PHG	70:	38	kVrms / 54 kV csúcs

•	 	Maximális	mérőfeszültség	 PHG	 80:	 57	 kVrms / 80 kVcsúcs 

PHG 70/80 TD és PHG 70/80 TD PD
VLF mérő és diagnosztika rendszer
A multifunkciós mérő és diagnosztika 
rendszerek lehetővé teszik a kábel 

állapotának megbízható vizsgálatát. A rendszer lehetővé 
teszi a VLF feszültség méréseket, tangens δ veszteségi 
tényező méréseket és a részleges kisülések méréseit.

 ▪ Középfeszültségű kábelek mérésére 50 kV-ig.
 ▪ Maximális mérőfeszültség PGH 70 TD/PD: 38 kVrms/54 kVcsúcs

 ▪ Maximális mérőfeszültség PGH 80 TD/PD: 57 kVrms/80 kVcsúcs

 ▪ Nagy teljesítményű VLF mérés és diagnosztika rendszer 
hosszú kábel nyomvonalakhoz.

 ▪ Részleges kisülés diagnosztika az IEC 60270 szabványnak 
megfelelően

Online részleges kisülés diagnosztika

liona 
Online PD Spot mérő
A liona készülék a részleges kisülés (PD) 

helyét határozza meg és méri kábelekben és kapcsoló 
berendezésekben, üzem alatt.
•		DeCIFer	technológia:	Kiváló	rendszer	PD	azonosításhoz	500	
millió mérési eredményen alapul.
•		Precíz	online	PD	feltérképezés	iPD	adóval	(opcionális)

PD-SGS 
Kézi online PD érzékelő
A PD-SGS kapcsoló berendezések (levegő vagy 

SF6-os gáz szigetelésű) részleges kisülésének mérésére használható. 
A potenciális gyenge pontokat azonnal jelzi akusztikusan, vagy 
numerikusan. A készülék parabolikus érzékelővel bővíthető a 
nagyfeszültségű alkatrészek biztonságos méréséhez.

Részleges kisülés behatárolás (pin-
pointing)

tracy
Részleges kisülés gerjesztő eszköz
A tracy készülék egy HF impulzust 
indukál az előzetesen helymeghatározott 

hibahelyen. A PD mérési rendszer segítségével, pl. PHG TD 
PG, a jel behatárolható és összehasonlítható a PD előzetes 
helymeghatározás eredményével.

 ▪ Könnyű kezelhetőség, precíz PD forrás megerősítés
 ▪ IP 54 védettség

Hordozható részleges kisülés diagnosztika

PD-TaD 60
Hordozható PD diagnosztika rendszer
A PD-Ta 60 a BAUR frida TD és viola TD 
VLF generátorokkal használható együtt 

PD vizsgálathoz és helymeghatározáshoz.
 ▪ Teljes MWT: Széleskörű kábel analízis párhuzamos PD és 

veszteségi tényező méréssel* az IEEE 400.2 szabványnak 
megfelelően.

 ▪ A kábel állapotnak idő-optimalizált és biztonságos 
megállapítása.

 ▪ A legkönnyebb és legkompaktabb PD mérő készülék 
maximálisan 60 kV csúcsfeszültséggel, hordozható, terepen 
történő használatra

*VLF generátorral kiegészítve tangens δ mérési funkcióval



www.baur.eu             www.meter.hu

Kábelvizsgáló teherautók

titron 
Kábelvizsgáló teherautó
A titron, egy teljesen automatikus 

kábelvizsgáló teherautó, kábelhibahely keresésre és kábel 
vizsgálathoz. A nagyteljesítményű kábelvizsgáló teherautók 
új generációja a legkorszerűbb technológiára épül és 
hatékony, biztonságos és megbízható kábelhibahely keresés 
és kábel mérési megoldást kínál.

 ▪ Új intuitív üzemelési koncepció, a legmodernebb hibahely 
meghatározó rendszer a világon.

 ▪ Központi, automatikus rendszerirányítás.
 ▪ A legjobb minőség és megbízhatóság 
 ▪ Technológia és felszerelés szempontjából rugalmas.

Transcable 3000 
Kábelvizsgáló teherautó
A kábelhibahely keresés, mérés és 
diagnosztika, a felhasználási terület és 

az ügyfél kívánságainak függvényében alkalmazható. Továbbá 
a feszültségszintek és teljesítmény osztályok is választhatóak 
mindez elérhető egy-, illetve háromfázisú kivitelben. 

Kábelhibahely kereső rendszerek

Syscompact 2000 M 
Hordozható kábelhibahely kereső rendszer
Könnyű, modern, multifunkciós 

kábelhibahely kereső rendszer maximálisan 16 kV-os 
feszültséggel. A beépített lökőfeszültség és mérő generátor 
a kábel köpeny mérésére ugyanúgy használható, mint a nagy 
ellenállású szakaszosan fellépő hibák helymeghatározására.

 ▪ Kábelhibahely keresés kis és közép feszültségű 
kábeleken 65 km-ig.

 ▪ Nagy és kis ellenállású valamint szakaszosan fellépő 
hibák megtalálására is alkalmas.

 ▪ A legújabb előzetes helymeghatározási eljárások (SIM / 
MIM, impulzus, áram módszer) 

Syscompact 2000 portable
Kábelhibahely kereső rendszer
A Syscompact 2000 portable  egy 
hordozható kábelhibahely kereső 

rendszer a nagy ellenállású és szakaszosan fellépő 
hibák precíz helymeghatározására használható kis és 
középfeszültségű kábeleken.

 ▪ Gyors, megbízható, precíz kábelhibahely keresés.
 ▪ Nagy teljesítményű, nagyfeszültségű egység akár 32 kV/2100 J
 ▪ Különböző beépített hibahely kereső eljárások

Syscompact 2000 
Kábelhibahely kereső rendszer
A Syscompact 2000 egy multifunkciós 
kábelhibahely kereső rendszer, melyet 

moduláris 19 rack-es technológiához terveztek. A 
Syscompact magába foglal egy TDR IRG 2000-et, egy SIM / 
MIM csatoló rendszert, ICM előzetes hibahely meghatározó 
eljárást és egy nagy teljesítményű SSG lökőfeszültség 
generátort. Elérhető telepíthető és hordozható kialakításban 
teherautóhoz, 25 és 50 m-es kábeldobbal. A hordozható 
változatok elsődlegesen 1100 J 8 / 16 / 32 kV lökőfeszültség 
generátorral vannak felszerelve. A gépjárműben elhelyezett 
modell akár 3000 J, 8 / 16 / 32 kV-ig rendelhető, opcionálisan 
4 kV-os méréshatárral.

Syscompact 3000 
Kábelhibahely kereső rendszer
A Syscompact 3000, egy multifunkciós 
kábelhibahely kereső rendszer. A készülék 

magába foglal egy számítógép által támogatott TDR IRG 
3000-et, egy SIM / MIM csatoló rendszert, ICM előzetes 
hibahely behatároló eljárást, és egy nagy teljesítményű 
SSG lökőfeszültség generátort akár 3000 J, 32 kV-os 
feszültséggel, 8 / 16/ 32 kV-os feszültség lépésekkel mely 4 
kV-ra is bővíthető. 

Kábelvizsgáló teherautók és hibajelző rendszerek
Gyors és precíz hibahely meghatározás, újonnan létesített kábelek és időszakos mérések diagnosztikájára - a BAUR kábelvizs-
gáló teherautók alkalmasak bármelyik műveletre. Gyors és megbízható. Egyedi igényekre és kábel hálózatokra igazítva. 
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