
Preciso e confiável

Teste de óleo isolante
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Segurança tem tradição
Impurezas ou envelhecimento podem influenciar bastante os locais onde são 
utilizados óleos para isolação ou refrigeração, causando uma interrupção da 
planta ou, em piores cenários, um acidente. Por isso, os líquidos isolantes em 
utilizações críticas devem ser constantemente testados. 

Há mais de 70 anos assumimos essa tarefa, não apenas para possibilitar um tes-
te e análise rápidos, mas uma análise especialmente precisa dos óleos isolantes. 
Desde então, laboratórios, fábricas e departamentos de manutenção de famo-
sos fabricantes confiam nos equipamentos para testes de óleo da BAUR. 

Em testes de qualidade dos líquidos isolantes, pode-se decidir, de acordo com 
os resultados, se é possível assegurar o efeito isolante do óleo para continuar a 
utilizá-lo em transformadores ou se é necessário recuperá-lo ou substituí-lo. O 
diagnóstico dos óleos fornece detalhes sobre sua qualidade de refino e pureza, 
envelhecimento e perda dielétrica.

Soluções para teste e análise 
Oferecemos duas séries de equipamentos para realizar o teste de tensão de rup-
tura dielétrica e medição de fator de dissipação. Em ambas as séries, o software 
ITS Lite da BAUR facilita o processamento dos resultados de medição, o relatório 
individual do cliente e arquivamento dos dados.
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Reproduzível e preciso 
Resultados de medição exatos são essenciais na análise de 
óleo isolante. Nosso software ITS Lite e equipamentos para 
teste e diagnóstico de óleo isolante são otimizados para:

 ▪ um manuseio simples e sem falhas;
 ▪  ciclos de teste automáticos e em conformidade com as 

normas;
 ▪  reduzida tolerância de medição dos resultados reprodu-

zíveis;
 ▪ saídas claras e inequívocas dos resultados;
 ▪ relatórios compreensíveis e arquivamento simples.

Resultados exatos durante décadas 
Mesmo após décadas de utilização, os equipamentos BAUR 
para o teste de óleo isolante continuam fornecendo resul-
tados de teste e diagnóstico precisos, pois eles são conce-
bidos para centenas de milhares de medições de amostras 
de óleo.

Isso lhe oferece duas vantagens: por um lado, indepen-
dentemente de usar vários equipamentos de mesmo tipo, 
pode-se confiar na obtenção de resultados de medição 
comparavelmente bons. Por outro lado, isso permite a 
comparação dos resultados de medição atuais com valores 
de tendência passados, mesmo se os dados históricos 
tiverem sido determinados por outras gerações de equipa-
mentos. 

Líder mundial merecido
A BAUR trabalha em cooperação com técnicos de universi-
dades, laboratórios e institutos de normatização e testes, 
para desenvolver o teste de materiais isolantes e suas nor-
mas. O know-how criado durante o desenvolvimento de 
nossos equipamentos para testes de óleo nas últimas seis 
décadas fluíram para normas nacionais e internacionais, 
que atualmente definem o padrão industrial.
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Equipamentos para teste de tensão  
de ruptura dielétrica
Potente e confiável

O teste de tensão de ruptura dielétrica avalia as impurezas dos líquidos isolantes. Com base nos resultados do teste, pode-
se determinar se o óleo está envelhecido, devido, por exemplo, ao alto teor de água, impurezas ou oxidação do óleo.

Um equipamento para cada caso
Existem dois equipamentos Baur disponíveis para o teste de tensão de ruptura dielétrica: o DPA 60 C e o DPA 75 C, que são 
concebidos tanto para a operação em laboratório, quanto para a aplicação móvel. O DTA 100 C maior foi desenvolvido 
para o funcionamento contínuo no laboratório. Este último também pode ser adquirido como DTA IL, para um monitora-
mento permanente do grau de isolação.

Para o teste de tensão de ruptura dielétrica, pode-se confiar na alta qualidade de todos os equipamentos, por exemplo:
 ▪ tecnologia de medição e eletrônica de potência projetadas para durar;
 ▪ células de teste de vidro ou plástico de alta qualidade;
 ▪ resultados de medição precisos e confiáveis por longos períodos. 

DPA 60 C e DPA 75 C
Os equipamentos portáteis DPA 60 C e DPA 75 C, podem ser adquiridos opcio-
nalmente com uma bateria recarregável, de modo que a medição seja possível 
tanto no laboratório, quanto em campo nos transformadores de média tensão. 
Os equipamentos possuem uma tensão de teste máxima de 60 kVrms simétrica 
ou 75 kVrms simétrica.

DTA 100 C e DTA IL
O DTA 100 C é previsto para uso labora-
torial e oferece uma tensão de teste má-
xima de 100 kVrms simétrica. Assim, este 
equipamento também pode testar óleos 
que são utilizados nos transformadores 
da rede de transmissão. Na versão Inline 
(IL), o DTA 100 C conduz o teste da rigidez 
dielétrica de óleos isolantes mesmo du-
rante a produção, sendo portanto, ideal 
para os fabricantes de óleos isolantes.

 ↗  Célula de teste conforme a IEC 60156 com 
micrômetro para o ajuste da distância dos 
eletrodos.
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Simples e sólido

Todos os equipamentos BAUR para teste da rigidez dielétrica garantem ciclos 
de testes simples e exatos. Estes são completamente automatizados com base 
em normas de teste mundiais usuais. Além disso, pode-se armazenar e consultar 
sequências de teste especificadas pelo usuário.

Sequências de teste automáticas
A combinação de tempos de desligamento extremamente curtos em caso de 
rupturas dielétricas e o manuseio simples de amostras de óleo possibilitam 
informações de alta qualidade e conclusões sobre a qualidade do óleo isolante. 
Além disso, outras características contribuem para resultados de medição con-
clusivos, como a determinação da temperatura do líquido isolante, configuração 
precisa em conformidade com a norma em relação à distância dos eletrodos e o 
autoteste na inicialização do equipamento.

Controle exato de tensão
A tensão é medida diretamente no componente de alta tensão do equipa-
mento, o que gera resultados de medição de altíssima precisão. Além disso, o 
aumento de tensão é monitorado continuamente. Nosso chamado "Real Break-
down Monitoring" (RBM) foi excepcionalmente comprovado na prática.
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Informações técnicas e folhas de dados
de cada um dos nossos produtos, consulte o site 
www.baur.eu/pt/testeoleoisolante

Equipamentos para medição 
de fator de dissipação
Avaliação do estado para análises

A análise e o diagnóstico fundamentado dos óleos isolantes com os equipamentos BAUR DTL C, tem um papel importante 
na pesquisa, no desenvolvimento e na prática, pois o conhecimento do estado atual dos materiais isolantes são cada vez 
mais importantes para a operação econômica e segura pela rede. Com base nos valores medidos pelo DTL C da BAUR, 
podem-se identificar contaminações do óleo, como também produtos secundários derivados de oxidação indesejada ou 
tendência de descargas parciais.

Resultado de análise automático
O equipamento mede o fator de dissipação, a resistência específica e a permissividade relativa dos óleos isolantes de 
modo completamente automático. No equipamento BAUR DTL C, são armazenados de fábrica doze diferentes processos 
de medição conforme normas relativas (geralmente de acordo com IEC 60247, bem como IEC 61620), para alcançar resul-
tados de análise rápidos e abrangentes. Além disso, é possível programar até dez processos de medição individuais.

 
Perfeição nos detalhes
O fator de dissipação (tan δ) pode ser determinado com 
uma precisão de 1 x 10-6. Para resultados altamente 
confiáveis e precisos em conformidade com as normas, os 
equipamentos de análise dispõem de um aquecimento por 
indução da célula com controle de temperatura extrema-
mente preciso. A calibração automática da célula vazia e 
as sequências de teste armazenadas contribuem para um 
processo de análise rápido. 

Demais características do produto:
 ▪  Medição da resistência específica com tensão positiva e 

negativa de até 100.000 Ωm
 ▪  Esvaziamento de células para multimedições por válvula 

magnética de esvaziamento
 ▪  Substituição sem toque de amostra na temperatura de 

funcionamento
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Aplicação / Métodos de medição
Teste de óleo isolante

Te
st

e 
de

 te
ns

ão
 d

e 
ru

pt
ur

a 
di

el
ét

ric
a

M
ed

içã
o 

do
 fa

to
r d

e 
di

ss
ip

aç
ão

/M
ed

içã
o 

da
 

re
sis

tê
nc

ia
 e

sp
ec

ífi
ca

M
ed

içã
o 

in
lin

e 
 

(m
ed

içã
o 

co
nt

ín
ua

 d
ur

an
te

 a
 p

ro
du

çã
o)

Ad
m

in
ist

ra
çã

o 
de

 d
ad

os
 m

ed
id

os
 co

m
 o

 so
ft

w
ar

e 
IT

S 
Li

te

Produtos

Eq
ui

pa
-

m
en

to
s 

po
rt

át
ei

s DPA 60 C ▪ ▪
DPA 75 C ▪ ▪
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DTA 100 C ▪ ▪
DTA IL ▪ ▪ ▪
DTL C (tan δ) ▪ ▪

Experimente o consultor de produtos em  
nossa página web: 
www.baur.eu/pt/consultordeprodutos

Matriz 
de funcionamento

Consultoria  
profissional e serviço  
no mundo todo

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪

Para maiores informações ou  
assessoria competente, entre em contato  
conosco sob: www.baur.eu/pt/servico
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