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Detektor WNZ online firmy BAUR
liona

liona to przenośny tester WNZ do lokalizacji i pomiarów wyładowań  
niezupełnych w kablach i urządzeniach sterowniczych podczas normalnej 
pracy sieciowej (online).

Za pomocą tego detektora można testować sieci kablowe i urządzenia 
elektryczne pod kątem wyładowań niezupełnych oraz tworzyć analizy 
trendu bez wyłączania z sieci. Już szybki test WNZ (czas trwania: 5–10 
minut) pozwala pewnie ocenić stan danego urządzenia. Użytkownik jest 
niezwłocznie informowany o ewentualnej konieczności ingerencji lub  
gruntownego serwisu, takiego jak np. intensywne pomiary diagnostyczne 
w trybie offline. 

Dzięki algorytmowi DeCIFer® firmy IPEC Ltd., który jest sercem programu, 
można jednoznacznie odróżnić sygnały zakłóceniowe od wyładowań  
niezupełnych. W ten sposób liona dostarcza rozstrzygających wyników 
także przy wysokim poziomie zakłóceń.

Opcjonalnie dostępny transponder iPD pozwala na dokładną lokalizację 
wyładowań niezupełnych i wyznaczenie długości kabla także podczas 
pracy.

Możliwości zastosowania
• Szybki test WNZ online (zwykle 5 do 10 

minut na kabel): 
Umożliwia sprawdzenie kilku urządzeń 
średniego i wysokiego napięcia pod 
kątem występowania wyładowań 
niezupełnych

• Lokalizacja WNZ online: 
Umożliwia rozpoznanie źródła WNZ  
wzdłuż kabla za pomocą transpondera iPD 
w trakcie normalnej pracy trasy kablowej

• Nadzorowanie WNZ podczas 24-godzin-
nego testu uruchomieniowego kabli 
średniego i wysokiego napięcia przy  
normalnym napięciu pracy (wg IEC 60840)

• Regularny nadzór wyładowań niezupeł-
nych na krytycznych trasach kablowych 
(np. urządzeń produkcyjnych), do których 
nie ma bezpośredniego dostępu podczas 
normalnej pracy, z użyciem na stałe 
zamontowanych czujników

Cechy
• Pomiar wyładowań niezupełnych w 

kablach średnio- i wysokonapięciowych 
bez przerywania pracy (do 4 km)

• Identyfikacja i lokalizacja potencjalnych 
problemów jeszcze przed wystąpieniem 
usterki

• Czuła detekcja WNZ w otoczeniach o 
wysokim poziomie zakłóceń przy użyciu 
sprawdzonego algorytmu DeCIFer®

• 4 symultaniczne kanały pomiarowe
• Automatyczna detekcja i analiza WNZ
• Dokładna lokalizacja WNZ w kablach 

służąca lokalizacji usterki
• Zintegrowany pomiar długości kabla z 

wykorzystaniem transpondera iPD
• Nieskomplikowane tworzenie raportów z 

pomiarów 
• Zintegrowana praca na baterii lub z  

zasilaniem z sieci 
• Kompaktowe, lekkie i łatwe do transportu 

urządzenie

Niezawodny, oszczędny,  
prosty w obsłudze
 › Automatyczna detekcja wyładowań niezupełnych  

podczas normalnej pracy sieciowej (bez wyłączania  
trasy kablowej)

 › Z wykorzystaniem technologii DeCIFer®: identyfikacja 
WNZ na podstawie 500 mln pomiarów

 › Dokładna lokalizacja WNZ w trybie online z użyciem 
transpondera iPD
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Dane techniczne

Pomiar WNZ
Zakres pomiaru WNZ w 
kablach

5 pC – 1.000 nC

Analiza WNZ  • PRPD (analiza wyładowań niezupełnych 
według faz)

 • Analiza krzywej
Częstotliwość  
próbkowania

100 MS/s

Rozdzielczość 14 bitów
Wyzwalacze  • Sieć (wew.)

 • Zew. (TTL)
 • FM (transmiter synchronizujący)

Obszar analogowego 
napięcia wejściowego

±1,0 V (rozdzielczość ±61 µV)

Tryby pracy 
oprogramowania

 • Tryb pomiaru WNZ: do pomiarów  
rutynowych i powtarzających się

 • Tryb Scope: do pomiarów dokładnych
Rozdział sygnałów 
zakłócających  
i klasyfikacja WNZ

Algorytm DeCIFer®

Sporządzanie raportów na ekranie, PDF
Interfejs danych USB 2.0, Ethernet
Bezpieczeństwo i zgod-
ność elektromagnetyczna

zgodnie z CE wg  
dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/
WE) i dyrektywy o kompatybilności  
elektromagnetycznej (2004/108/WE)

Kanały wejściowe
Liczba 4
Typy czujników  • TEV

 • HFCT (kalibrowany)
Zabezpieczenie  
przepięciowe

500 V

Informacje ogólne
Napięcie wejściowe 90 – 264 V, 50/60 Hz
Akumulator Akumulator litowo-jonowo-polimerowy  

8 Ah; 12,6 V pr.st.; 96 Wh
Czas pracy akumulatora min. 3 godziny
Temperatura otoczenia 
(praca)

–10 do +45°C

Temperatura  
przechowywania

–20 do +60°C

Wilgotność powietrza ≤ 90%, bez kondensacji
Wymiary 
(szer. x wys. x głęb.)

ok. 550 x 350 x 225 mm

Ciężar 13,5 kg
Klasa ochrony IP 67 w stanie zamkniętym
Oprogramowanie dostęp-
ne w językach

angielskim, niemieckim, francuskim,  
portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim

Transponder iPD (opcja do lokalizacji WNZ, pomiar długości kabla)
Napięcie impulsowe 500 V
Tryby zwalniania  • PD

 • LEVEL
 • AUTO

Akumulator Akumulator litowo-jonowo-polimerowy  
8 Ah; 12,6 V pr.st.; 96 Wh

Czas pracy akumulatora ok. 12 godzin
Wymiary 
(szer. x wys. x głęb.)

ok. 190 x 260 x 160 mm

Ciężar 4 kg

Zakres dostawy
• Detektor WNZ online liona firmy BAUR
• 4 x czujnik indukcyjny HFCT 100/50 mm
• 1 x czujnik indukcyjny HFCT 140/100 mm
• 2 x czujnik pojemnościowy TEV
• 4 x kabel koncentryczny RG58 2 m ze złączami BNC
• 4 x kabel koncentryczny RG58 5 m ze złączami BNC
• 8 x złączka wtykowa BNC
• Transmiter synchronizujący (z bateriami)
• Walizka systemu Peli na osprzęt 
• Przewód uziemiający
• Kabel sieciowy
• Instrukcja obsługi

Opcje

• Transponder iPD 
• Ładowarka z adapterem (12,6 V pr.st. / 1,65 A)

Przykładowy raport z badań

Online PD Test Report

Asset Tested
Substation
S12:1002

Asset Type Panel Number Circuit Name Asset Details
P123 AX-098

Voltage (kV) Frequency (Hz) Number of Joints Cable Length (m)
20 50 302

Test Details
Test Date Test Engineer Start Time End Time
02/10/2012 10:52:38 10:53:52
Ch 1 Sensor Ch 2 Sensor Ch 3 Sensor Ch 4 Sensor
HFCT HFCT HFCT

Comments

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4
PD Detected Cable Switchgear Cable Switchgear Cable Switchgear Cable Switchgear
Total Number of PD 138 0 138 0 315 0
Ave PD per Power Cycle 874 pC 0 dBmV 678 pC 0 dBmV 370 pC 0 dBmV
Maximum PD Detected 4035 pC 0 dBmV 4035 pC 0 dBmV 4035 pC 0 dBmV


