
Systémový software BAUR 3
Zkoušení kabelů VLF, měření ztrátového činitele, diagnostika 
částečného výboje a lokalizace chyb kabelů

Systémový software BAUR představuje softwarový balík sloužící ke zkoušení, k diagnostice a k lokalizaci chyb kabelů.  

V kombinaci se systémy lokalizace chyb kabelů, zkušebními a diagnostickými systémy BAUR umožňuje efektivně monitorovat stav 

kabelových sítí.

Spolehlivá lokalizace chyb, zkoušení  
a diagnostika kabelů 

• Nejlepší možný základ pro nákladově 
optimalizovanou údržbu

• Analýzu skutečného stavu a trendu usnadňuje 
společná správa dat díky rozsáhlé databázi 
kabelů

• Vypovídající znázornění výsledků měření  

•  Vytváření projektů a strukturované ukládání protokolů  

z různých zkoušek a měření 

•  Zobrazení a sledování všech parametrů zkoušek a měření 

na obrazovce

•  Rychlý zásah do průběhu zkoušky, resp. měření

•  Možnost flexibilního uspořádání průběhů měření 

•  Snadné a přehledné vyhodnocení výsledků měření

•  Efektivní a rozsáhlá správa údajů ze zkoušek a měření

•  Celistvá interpretace výsledků měření podle informací  

o údržbě z minulosti 

•  Vyšší spolehlivost díky rozsáhlé databázi kabelů 

•  Evidence a ukládání doplňkových informací o projektech

•  Ovládání diagnostických a zkušebních systémů pomocí 

nabídek a profesionálního, intuitivního a vícejazyčného 

softwaru

•  Celkový přehled o kvalitě a stavu stárnutí kabelových 

soustav a provozních prostředků 

Vlastnosti
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Nejdůležitější vlastnosti
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• Tři zkušební napětí – truesinus, stejnosměrné a obdélníkové 

– z jednoho zdroje napětí 

• Automatické průběhy zkoušek dle norem nebo definice 

uživatele 

• Automatické vypnutí systému nebo režimu propalování po 

průrazu (v závislosti na nastavení)

• Vyšší flexibilita díky režimu „Manuální zkoušení“ 

• Srozumitelné grafické znázornění výsledků měření

• Možnost srovnávací analýzy jednotlivých zkoušek na 

kabelové trase

• Zkoušení VLF s frekvencí 0,1 Hz až 0,01 Hz pro dlouhé 

kabely 

• Efektivní zkušební napětí a frekvence

Zkoušení kabelů

• Rychlé a efektivní posouzení izolace kabelu (během 

několika málo minut)

• Žádná omezení délkou připojovacího vedení, díky čemuž je 

vhodný i do problematických připojovacích podmínek (např. 

stožárové transformátorovny) 

• Odborné systematické posouzení izolace kabelu

• Možnost výměny naměřených údajů mezi softwarem BAUR 

a generátory VLF frida TD a viola TD  

• Reprodukovatelná srovnávací měření díky nezávislosti 

diagnostické veličiny na délce kabelu

• Rozšíření rozsahu měření pro zátěže ≥ 500 pF (volitelný 

doplněk)

• Individuální programování kritérií vyhodnocení a přerušení i 

automatických průběhů měření

• Určení hodnot tan delta při různých krocích napětí 

• Určení standardní odchylky naměřených hodnot při 

jednotlivých krocích napětí

• Přesné výsledky měření díky registraci svodových proudů

• Snadné vyhodnocení výsledků měření pomocí 

integrovaných kritérií vyhodnocení pro různé typy kabelů 

• Snadno reprodukovatelné číselné a grafické znázornění 

výsledků měření

Měření ztrátového činitele

•  Vhodná pro jedno- a třífázové kabelové systémy

•  Dosah měření přes 200 kilometrů

•  Plně automatické měření a zobrazení vzdálenosti chyby díky 

automatickému nastavení polohy kurzoru na místo chyby

•  Jednoduchý režim pro standardizovanou a rychlou lokalizaci 

chyb

•  Pokročilý režim pro rozšířená nastavení a speciální měření

•  Integrované metody předběžné lokalizace: Měření odporu 

poruchy, TDR, (DC-)SIM/MIM, rázová metoda, metoda 

dokmitávání, rozdílová rázová metoda a rozdílová metoda 

dokmitávání

Lokalizace chyb kabelů



Technické údaje

Rozsah dodávky

• Software BAUR (moduly dle volby): 

Lokalizace chyb kabelů   

Zkoušení kabelů   

Měření ztrátového činitele   

Měření částečných výbojů

• Návod k obsluze

Volitelné doplňky

Měření ztrátového činitele:

• Rozsah měření pro zátěže ≥ 500 pF

Měření částečného výboje:

• Rozlišení fází PD

Lokalizace chyb kabelů:

• Integrované měření izolačního odporu (třífázové)

Všeobecné informace

Jazyky

Angličtina, arabština, čeština, čínština (CN), čínština (TW), dánština, 
finština, francouzština, holandština, italština, korejština, malajština, 
němčina, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, řečtina, 
španělština, švédština, srbština, turečtina

Systémové požadavky 

Procesor min. taktovací frekvence 1 GHz

Operační paměť min. 1 GB

Volné místo na pevném disku min. 2 GB

Operační systémy Microsoft Windows 7

Rozhraní USB 2.0, RS232

Rozlišení obrazovky min. 1024 × 768

Datový list: BAUR GmbH · 896-194-5 · 04.2018 · Změny vyhrazeny

• Přesná lokalizace aktivity částečných výbojů na izolaci 

kabelu, spojkách a koncovkách

• Kalibrace systému měření částečných výbojů

• Spolehlivé posouzení intenzity částečných výbojů 

• Automatické měření částečných výbojů pomocí 

automatické evidence zaváděcího napětí a lokalizace zdrojů 

částečných výbojů

• Zkoušení VLF dle normy a měření PD ve stejnou chvíli

• Spolehlivá lokalizace slabin kabelů také při rušení díky 

filtrování a zobrazení zdrojů rušení (frekvenční filtr)

• Snadné a rychlé vyhodnocení díky režimu automatického 

vyhodnocení, filtru naměřených údajů a klávesovým 

zkratkám

• Přehledné znázornění aktivity částečných výbojů po celé 

délce kabelu

• Rozlišení fází PD: přesná interpretace výsledků měření díky 

znázornění úrovně a četnosti částečných výbojů ve vztahu k 

fázovému úhlu zkušebního napětí (volitelný doplněk)

Diagnostika částečných výbojů

Nejdůležitější vlastnosti


