
PD-TaD 62
BAUR-mobiel deelontladings- 
diagnosesysteem

Het mobiele deelontladingslokalisatiesysteem PD-TaD 62 is bedoeld in combinatie 
met een BAUR-VLF-generator voor de uitvoering van:

 – Deelontladingsmeting en lokalisatie 
 – VLF-kabelbeproeving met parallelle deelontladingsmeting
 – Parallelle deelontladings- en verliesfactormeting*
 – Full MWT*

Met de deelontladingsmeting en de verliesfactormeting worden twee doeltreffende 
en beproefde methoden voor de beoordeling van de verouderingstoestand van  
middenspanningskabels en kabelgarnituren verenigd in één compact, draagbaar 
apparaat. Het resultaat is een 360 °-kabelanalyse in één stap: Vroegtijdige herkenning 
en lokalisering van zwakke plaatsen door pD-meting, aangevuld door de analyse van 
de diëlektrische veroudering op basis van de verliesfactorwaarden.  

De mogelijkheid om de deelontladings- en verliesfactormeting gelijktijdig uit te 
voeren, levert een aanzienlijke tijdsbesparing op en leidt tot meer efficiëntie bij de 
controle van het volledige kabelnetwerk. Door de gelijktijdige bewaking van tan-δ-
waarden en pD-activiteiten worden bovendien ook verborgen plekken met fouten 
(bijv. vochtige moffen) onthuld. 

Licht, robuust en draagbaar: de PD-TaD is ideaal voor mobiel gebruik in het veld. 
Het apparaat en het toebehoren zijn in stevige transportkoffers ondergebracht en 
kunnen comfortabel worden getransporteerd.

* Beschikbare methoden en daarvoor vereiste apparatuur van BAUR treft u aan op pagina 2.

Functies

 ▪  Lokalisering van de pD-activiteiten op  
kabelisolatie, moffen en kabeleindesluitingen

 ▪ Registratie van

 –  pD-niveau

 –  pD-inceptie- en -doofspanning

 –  pD-frequentie

 –  pD-fasenresolutie voor de classificatie 
van de pD-foutlocaties (optie)

 ▪  Parallelle deelontladings- en verliesfactor-
meting*

 ▪  Full Monitored Withstand Test*
Full MWT = VLF-kabeltest met parallelle 
deelontladings- en verliesfactormeting 

Kenmerken

 ▪  Deelontladingsmeting en kalibratie van de 
meetopbouw volgens IEC 60270

 ▪  Met 17,5 kg licht en compact

 ▪  Grootste nauwkeurigheid door hoge 
koppelcapaciteit (10 nF) en gevoeligheid 
(≤ 1 pC)

 ▪  Koppelcondensator incl. meetimpedantie en 
pD-meeteenheid in één apparaat

 ▪  Geïntegreerde filter voor het onderdrukken 
van stoorsignalen

 ▪  Stabiele gegevensoverdracht en spannings-
voorziening via Power over Ethernet (PoE); 
geen accu's of batterijen vereist

 ▪  Uitstekende ruisonderdrukking door

 –  compacte opbouw 

 –  galvanische scheiding tussen  
pD-meeteenheid en laptop

 –  centrale spanningsvoorziening

 ▪  Geïntegreerde inrichting voor de registratie 
van lekstromen voor de verliesfactormeting

 ▪  Eenvoudige, menugestuurde bediening 

 ▪  Geschikt voor de integratie in kabelmeet-
wagens
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De nieuwe dimensie in de analyse van de 
toestand van kabels

 ↗  Uitgebreide 360°-kabelanalyse – door parallelle 
deelontladings- en verliesfactormeting*

 ↗  Tijdsgeoptimaliseerde en kabelbesparende analyse  
van de kabelconditie

 ↗  Licht en compact voor mobiel gebruik op locatie

NIEUW:
 ▪ pD-metingen tot 44 kVeff/62 kVpiek

 ▪ Grootste nauwkeurigheid door hoge  
koppelcapaciteit (10 nF) en gevoeligheid (≤ 1 pC)

Afbeelding: PD-TaD 62 met laptop en Power Box



Full Monitored Withstand Test
Methodecombinatie voor meer bewijskracht
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Met de BAUR-PD-TaD 62 kunt u in combinatie met een BAUR-VLF-
generator met tan-δ-meetfunctie al tijdens de VLF-kabelbeproeving 
diëlektrische verliezen meten en het kabeltraject op deelontladingen 
testen. Deze combinatie van methoden wordt Full MWT genoemd 
en levert duidelijk meer gegevens dan de kabeltest alleen. Terwijl 
de kabelbeproeving aangeeft of de kabelinstallatie bij een 
belasting gedurende een bepaalde testduur standhoudt, maakt de 
verliesfactormeting het mogelijk om de toestand van de kabelisolatie 
te analyseren en met een deelontladingsmeting worden pD-foutlocaties aangegeven en nauwkeurig gelokaliseerd. De clou bij 
de MWT is de op de toestand gerichte testduur: Voor zover toegelaten, kan de testduur worden verkort, wat de kosten verlaagt. 
Op die wijze wordt de kabel alleen voor de benodigde duur aan de verhoogde testspanning blootgesteld.

VLF-truesinus® - een spanningssoort voor alle methoden en methodecombinaties

VLF-truesinus® is de enige spanningssoort die zowel betrouwbare spanningstests alsmede nauwkeurige verliesfactor- en  
deelontladingsmetingen mogelijk maakt. In tegenstelling tot andere spanningssoorten is de VLF-truesinus®-spanning onafhan-
kelijk van de belasting, symmetrisch en continu. Dat is een voorwaarde voor hoge nauwkeurigheid, alsmede de reproduceer- en 
vergelijkbaarheid van de meetresultaten.

Beschikbare methoden en methodecombinaties met de PD-TaD 62
Methode Bewijskracht en voordelen BAUR-mobiele apparatuur*

PD-meting
 ▪  Diagnose op lokale, zwakke plaatsen 

 ▪ Lokalisatie van de plaatsen met fouten in de kabelisolatie
PD-TaD 62 &   
frida / viola

VLF-kabeltest 
met parallelle 
PD-meting

 ▪  Intelligente houdspanningstest 

 ▪ Diagnose op lokale, zwakke plaatsen

 ▪ Lokalisatie van de plaatsen met fouten in de kabelisolatie

PD-TaD 62 & 
frida / viola

Verliesfactor- 
meting 

 ▪ Analyse van de diëlektrische toestand van de isolatie

 ▪ Indicatie van pD, waterbomen, vochtigheid in moffen, enz.

PD-TaD 62 &
frida TD / viola TD

Gelijktijdige  
tan-δ- en  
PD-meting

 ▪  Combinatie van de uitspraken van een tan-δ- en een PD-meting

 ▪  Verkorte meetduur door gelijktijdige tan-δ- en PD-meting

 ▪  Betere herkenning van verborgen plekken met fouten (bijv. vochtige moffen) en gelijktijdige 
analyse van tan-δ-waarden en pD-activiteiten

PD-TaD 62 & 
frida TD / viola TD 

Full MWT  ▪  Combinatie van de uitspraken van een tan-δ- en een PD-meting

 ▪  Verkorte meetduur door gelijktijdige tan-δ- en PD-meting

 ▪  Intelligente houdspanningstest met verkorte testduur voor kabels in een goede toestand

 ▪  Betere herkenning van verborgen plekken met fouten (bijv. vochtige moffen) en gelijktijdige 
bewaking van tan-δ-waarden en pD-activiteiten

PD-TaD 62 & 
frida TD / viola TD

*  Wanneer u al een VLF-generator heeft, informeer dan bij BAUR GmbH of de vertegenwoordiger 
van BAUR bij u in de buurt, of uw VLF-generator is uitgerust voor alle meetmethoden met PD-TaD 62. 
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Technische gegevens

PD-TaD 62

HS-koppeling:

Invoerspanning 44 kVeff / 62 kVpeak 

 Capaciteit van de 
koppelcondensator

10 nF

pD-meeteenheid:

Stroomvoorziening en  
gegevensoverdracht

via de Power Box (Power over 
Ethernet)

Signaalversterking 0 – 75 dB

Beschermingsgraad IP54

Afmetingen (b x h x d) ca. 410 x 463 x 369 mm

incl. HF-filter ca. 410 x 668 x 369 mm

Gewicht ca. 17 kg

incl. HF-filter ca. 17,5 kg 

Kalibrator

Elektrische lading (pulsen)

CAL1B 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 nC

CAL1E 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 nC

Spanningsvoorziening Blokaccu 9 V, DIN/IEC 6F22

BAUR-systeemsoftware

Meertalige gebruikersinterface in 23 talen

Zie voor meer details het gegevensblad van de BAUR-systeemsoftware 
(deelontladingsmeting)

Lokalisatie deelontlading

Theoretisch meetbereik 10 – 12.800 m (bij v/2 = 80 m/µs)

Loopsnelheid 50 – 120 m/µs

Bemonsteringsfrequentie 100 MSamples/sec (10 ns)

Meetbereik deelontlading 1 pC – 100 nC

Nauwkeurigheid ca. 1% van de kabellengte

Resolutie 0,1 pC / 0,1 m

Verliesfactormeting & MWT

Automatische registratie en  
compensatie van lekstromen

geïntegreerd

Besturing meting via de BAUR-VLF-hoogspannings- 
generator frida TD, viola TD

Zie voor meer details het gegevensblad van de betreffende VLF-hoogspan-
ningsgenerator

Laptop

Processor Intel Core i5

Besturingssysteem Windows 7 Ultimate 32 bit (of later)

Werkgeheugen min. 4 GB

Vaste schijf min.256 GB SSD

Power Box

Invoerspanning 90 – 264 V, 47 – 63 Hz

Stroomverbruik max. 3.500 VA

Max. stroom 16 A

Interface PD-TaD 62 Ethernet (PoE)

Afmetingen (b x h x d) 160 x 120 x 240 mm

Gewicht ca. 1,7 kg

Algemeen

Omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 tot +50 °C

Opslagtemperatuur -20 tot +60 °C

Rel. luchtvochtigheid niet condenserend

Veiligheid en EMC CE-conform in overeenstemming met 
Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), 
EMC-richtlijn (2014/30/EU), 
omgevingsinvloeden EN 60068-2-ff

Transportkoffer Gewicht en afmetingen (b x h x d)

Transportkoffer 1 met PD-TaD 62 ca. 38 kg; 800 x 581 x 482 mm

Transportkoffer 2 met toebehoren ca. 22,5 kg; 627 x 497 x 303 mm 
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Leveringstoebehoren

 PD-TaD 62, incl.

 ▪ HS-koppeling met geïntegreerde meeteenheid 
voor de deelontlading Transportkoffer 1

 ▪ HF-filter, bevestigingshoek

 ▪ Power Box

Transportkoffer 2
 ▪ Kalibrator CAL1B of CAL1E

 ▪ Aansluitset incl. aansluitkabel en -adapter

 ▪ Gebruikershandleidingen

 ▪ Laptop incl. draagtas

 ▪ BAUR-systeemsoftware 3.x op USB-stick

 ▪ Windows 7 Ultimate voor laptop op USB-stick

Integratie in kabelmeetwagens op aanvraag

Opties

 ▪  In fasen verdeelde weergave van deelontladingen

 ▪ Kalibrator CAL1B of CAL1E

HS-bronnen 
(niet meegeleverd met de PD-TaD 62)

 ▪ BAUR-VLF-beproevingsapparaat frida 

 ▪ BAUR-VLF-beproevingsapparaat viola

HS-bronnen incl. tan-δ-meetfunctie:

 ▪ BAUR-VLF-beproevings- en diagnoseapparaat frida TD

 ▪ BAUR-VLF-beproevings- en diagnoseapparaat viola TD
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