
PD-TaD 62
Przenośny system do diagnostyki WNZ 
firmy BAUR

Przenośny system diagnostyki wyładowań niezupełnych PD-TaD 62 w połączeniu z 
generatorem VLF firmy BAUR umożliwia:

 – pomiar i lokalizację wyładowań niezupełnych (WNZ); 
 – badanie kabli metodą VLF z równoległym pomiarem wyładowań niezupełnych;
 –  wykonywanie równoległych pomiarów wyładowań niezupełnych i współczynni-

ka strat*;
 – Full MWT*.

Dzięki pomiarowi wyładowań niezupełnych i pomiarowi współczynnika strat połączo-
no w kompaktowym i przenośnym urządzeniu dwie efektywne i sprawdzone metody 
oceny starzenia się kabli średniego napięcia i osprzętu kablowego. W efekcie mamy do 
dyspozycji pełną analizę stanu kabla w ramach jednej procedury: wczesne rozpozna-
wanie i lokalizacja wrażliwych miejsc za pomocą pomiaru WNZ uzupełnionego o ocenę 
zużycia dielektrycznego na podstawie wartości współczynnika strat.

Dzięki możliwości jednoczesnego przeprowadzania pomiaru wyładowań niezupeł-
nych i współczynnika strat znacząco oszczędza się czas i zwiększa się efektywność 
przy kontrolowaniu całej sieci kablowej. Jednoczesne monitorowanie wartości tan δ 
i aktywności WNZ powoduje, że dodatkowo wykrywane są również ukryte wrażliwe 
miejsca (np. wilgotne mufy). 

Lekkie, solidne i przenośne: urządzenie PD-TaD jest idealne do mobilnych zastoso-
wań w terenie. Urządzenia i akcesoria są umieszczone w stabilnych walizkach  
transportowych i mogą być wygodnie przewożone.

* Dostępne metody i niezbędny sprzęt firmy BAUR można znaleźć na stronie 2

Funkcje

 ▪  Lokalizacja występowania aktywności WNZ 
związanych z izolacją kablową, mufami i 
końcówkami kabli

 ▪ Rejestracja

 –  poziomu WNZ

 –  napięcia zapłonu i gaszenia WNZ

 –  częstotliwości WNZ

 –  przesunięcie fazowe WNZ umożliwiające 
klasyfikację uszkodzeń WNZ (opcjonalnie)

 ▪  Wykonywanie równoległych pomiarów wyła-
dowań niezupełnych i współczynnika strat*

 ▪  Full Monitored Withstand Test*
Full MWT = Badania kabli metodą VLF z 
równoległym pomiarem wyładowań  
niezupełnych i współczynnika strat 

Cechy

 ▪  Pomiar wyładowań niezupełnych i kalibracja 
przed pomiarem zgodne z normą IEC 60270

 ▪  Lekkie i kompaktowe dzięki 17,5 kg

 ▪  Najwyższa precyzja dzięki wysokiej wydaj-
ności sprzęgania (10 nF) i czułości (≤1 pC)

 ▪  Kondensator sprzęgający ze zintegrowaną 
impedancją pomiarową i zespołem pomiaro-
wym WNZ w jednym urządzeniu

 ▪  Zintegrowany filtr do tłumienia sygnałów 
zakłócających

 ▪  Stabilna transmisja danych i zasilanie  
poprzez interfejs Power over Ethernet (PoE); 
nie są wymagane akumulatory ani baterie

 ▪  Doskonałe tłumienie zakłóceń dzięki

 –  kompaktowej budowie, 

 –  separacji galwanicznej między zespołem 
pomiarowym WNZ a laptopem,

 –  centralnemu źródłu zasilania

 ▪  Zintegrowane urządzenie do rejestracji prą-
dów upływu do pomiaru współczynnika strat

 ▪  Prosta obsługa za pomocą menu 

 ▪  Urządzenie nadaje się do zabudowania w 
samochodach pomiarowych kabli
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Nowy wymiar oceny stanu kabli
 ↗  Kompleksowa, pełna analiza stanu kabla dzięki równoległym 

pomiarom wyładowań niezupełnych i współczynnika strat*

 ↗  Zoptymalizowana pod kątem czasochłonności i nieszkodliwa 
dla kabla ocena jego stanu 

 ↗  Lekki i kompaktowy, z myślą o zastosowaniach przenośnych 
na miejscu

NOWOŚĆ:
 ▪ Pomiary WNZ do 44 kVsk / 62 kVszczyt

 ▪ Najwyższa precyzja dzięki wysokiej wydaj-
ności sprzęgania (10 nF) i czułości (≤ 1 pC)

Rysunek: PD-TaD 62 z laptopem i Power Box



Full Monitored Withstand Test
Metoda kombinowana dostarczająca więcej istotnych informacji
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Przy wykorzystaniu urządzenia PD-TaD 62 firmy BAUR w połączeniu z 
generatorem VLF firmy BAUR z funkcją pomiaru tanδ mogą Państwo już 
w czasie wykonywania próby napięciowej metodą VLF mierzyć straty 
dielektryczne i sprawdzać odcinek kablowy pod kątem wyładowań 
niezupełnych. Ta kombinacja metod nosi nazwę Full MWT i dostarcza 
znacznie więcej informacji niż sama tylko próba napięciowa. O ile próba 
napięciowa informuje, czy kabel jest w stanie znieść obciążenie przez 
określony czas, to pomiar współczynnika strat umożliwia ocenę stanu 
izolacji kabla, a pomiar wyładowań niezupełnych pozwala wykryć i dokładnie zlokalizować miejsca uszkodzone. Sednem MWT 
jest czas trwania testu dostosowany do stanu: Jeśli jest to dopuszczalne, to czas ten może być skrócony, co obniża koszty. W ten 
sposób kabel jest poddawany podwyższonemu napięciu probierczemu tylko tak długo, jak jest to konieczne.

VLF-truesinus® - jeden kształt napięcia dla wszystkich metod i ich kombinacji

VLF-truesinus® to jedyny kształt napięcia, który umożliwia zarówno niezawodne próby napięciowe, jak i precyzyjne pomiary 
współczynnika strat i wyładowań niezupełnych. W przeciwieństwie do innych kształtów napięcia, napięcie VLF-truesinus® jest 
niezależne od obciążenia, symetryczne i ciągłe. Jest to warunek wysokiej dokładności, a także powtarzalności i porównywalności 
wyników pomiaru.

Dostępne metody i ich kombinacje w urządzeniu PD-TaD 62
Metoda Dostarczane informacje i zalety Przenośny sprzęt firmy BAUR*

Pomiar WNZ
 ▪  Diagnostyka lokalnych miejsc wrażliwych 

 ▪  Lokalizacja miejsc uszkodzonych w izolacji kabla
PD-TaD 62 &   
frida / viola

Badanie kabli 
metodą VLF z 
równoległym 
pomiarem WNZ

 ▪  Inteligentna próba napięciowa 

 ▪  Diagnostyka lokalnych miejsc wrażliwych

 ▪  Lokalizacja miejsc uszkodzonych w izolacji kabla

PD-TaD 62 & 
frida / viola

Pomiar współ-
czynnika strat 

 ▪  Ocena stanu dielektrycznego izolacji

 ▪  Wykrywanie WNZ, drzewieni wodnych, wilgoci w mufach itp.

PD-TaD 62 &
frida TD / viola TD

Jednoczesny  
pomiar tan δ i 
WNZ

 ▪  Kombinacja informacji z pomiarów tan δ i WNZ

 ▪  Skrócenie czasu trwania pomiaru przez jednoczesny pomiar tan δ i WNZ

 ▪  Lepsze rozpoznawanie ukrytych miejsc uszkodzeń (np. wilgotnych muf) i jednoczesna  
analiza wartości tan δ i aktywności WNZ

PD-TaD 62 & 
frida TD / viola TD 

Full MWT  ▪  Kombinacja informacji z pomiarów tan δ i WNZ

 ▪  Skrócenie czasu trwania pomiaru przez jednoczesny pomiar tan δ i WNZ

 ▪  Inteligentne badanie napięcia wytrzymywanego ze skróconym czasem trwania badania dla 
kabli w dobrym stanie

 ▪  Lepsze rozpoznawanie ukrytych miejsc uszkodzeń (np. wilgotnych muf) i jednoczesny  
monitoring wartości tan δ i aktywności WNZ

PD-TaD 62 & 
frida TD / viola TD

*  Jeżeli posiadasz już generator VLF, proszę skontaktuj się z firmą BAUR GmbH lub najbliższym reprezentantem w celu uzyskania 
informacji czy Twój generator jest kompatybilny z PD-TaD 62. 
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Dane techniczne

PD-TaD 62

Zespół sprzęgający HV:

Napięcie wejściowe 44 kVsk/62 kVszczyt. 

 Pojemność kondensatora  
sprzęgającego

10 nF

Zespół pomiarowy WNZ:

Napięcie zasilania i  
transmisja danych

poprzez Power Box  
(Power over Ethernet)

Wzmocnienie sygnału 0 – 75 dB

Stopień ochrony IP54

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) ok. 410 x 463 x 369 mm

wł. z filtrem HF ok. 410 x 668 x 369 mm

Ciężar ok. 17 kg

wł. z filtrem HF ok. 17,5 kg 

Kalibrator

Ładunek elektryczny (impulsy)

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

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

Napięcie zasilania Bateria blokowa 9 V, DIN/IEC 6F22

Oprogramowanie systemowe BAUR

Wielojęzyczny interfejs obsługowy w 23 językach

Dalsze szczegóły są podane w karcie informacyjnej oprogramowania  
systemowego BAUR (pomiar WNZ)

Lokalizacja wyładowań niezupełnych

Teoretyczny zakres pomiarowy 10 – 12.800 m (przy v/2 = 80m/μs)

Prędkość propagacji 50 – 120 m/µs

Częstotliwość impulsów 100 MSamples/s (10 ns)

Zakres pomiaru WNZ 1 pC – 100 nC

Dokładność ok. 1% długości kabla

Rozdzielczość 0,1 pC / 0,1 m

Pomiar współczynnika strat i MWT

Automatyczna rejestracja i  
kompensacja prądów upływu

zintegrowana

Sterowanie pomiarami poprzez generator VLF BAUR  
frida TD / viola TD

Dalsze szczegóły są podane w karcie informacyjnej danego generatora VLF

Laptop

Procesor Intel Core i5

System operacyjny Windows 7 Ultimate 32 bit  
(lub nowszy)

Pamięć operacyjna min. 4 GB

Dysk twardy min. 256 GB SSD

Power Box

Napięcie wejściowe 90 – 264 V, 47 – 63 Hz

Pobór mocy maks. 3.500 VA

Maks. prąd 16 A

Interfejs PD-TaD 62 Ethernet (PoE)

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 160 x 120 x 240 mm

Ciężar ok. 1,7 kg

Informacje ogólne

Temperatura otoczenia  
(podczas pracy)

od -10 do +50°C

Temperatura składowania od -20 do +60°C

Wzgl. wilgotność powietrza bez kondensacji

Bezpieczeństwo i kompatybilność 
elektromagnetyczna

Zgodność CE wedługdyrektywy  
niskonapięciowej (2014/35/UE), 
dyrektywy o kompatybilności  
elektromagnetycznej (2014/30/UE), 
Badania środowiskowe EN 60068-2 i nast.

Walizka transportowa: Ciężar i wymiary (szer. x wys. x gł.)

Walizka transportowa 1 z 
urządzeniem PD-TaD 62

ok. 38 kg; 800 x 581 x 482 mm

Walizka transportowa 2 z 
osprzętem

ok. 22,5 kg; 627 x 497 x 303 mm 
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Zakres dostawy

 PD-TaD 62 w tym

 ▪  Zespół sprzęgający HV ze zintegrowanym  
zespołem pomiarowym WNZ Walizka  

transportowa 1
 ▪  Filtr HF, kątowniki mocujące

 ▪  Power Box

Walizka  
transportowa 2

 ▪  Kalibrator CAL1B lub CAL1E

 ▪  Zestaw połączeniowy wraz z kablem i adapterem 
połączeniowym

 ▪  Instrukcje obsługi

 ▪  Laptop z torbą do przenoszenia

 ▪  Oprogramowanie systemowe BAUR 3.x na pendrive USB

 ▪  Windows 7 Ultimate dla laptopa, na pendrive USB

Opcjonalnie zabudowany na samochodzie pomiarowym

Opcje

 ▪  Prezentacja przesuniętych fazowo sygnałów WNZ

 ▪  Kalibrator CAL1B lub CAL1E

Źródła WN 
(nieuwzględnione w zakresie dostawy urządzenia PD-TaD 62)

 ▪  Tester VLF BAUR frida 

 ▪  Tester VLF BAUR viola

Źródła WN z funkcją pomiaru tan δ:

 ▪  Urządzenie do badania i diagnostyki VLF BAUR frida TD

 ▪  Urządzenie do badania i diagnostyki VLF BAUR viola TD
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