
PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD
Zkušební a diagnostický systém VLF BAUR

Funkce

Zkoušení kabelů: PHG 70 / PHG 80
 ▪  VLF-truesinus® do 38 / 57 kVrms 

 ▪  Obdélníkové napětí VLF do 57/80 kV

 ▪  Stejnosměrné napětí do ±70 / ±80 kV

 ▪  Zkoušení kabelů dle IEC 60502, 
DIN VDE 0276-620/621 
(CENELEC HD 620/621), IEC 60060-3,  
IEEE 400.2, IEEE 400-2012

 ▪  Zkoušení kabelových plášťů dle IEC 60229

 ▪  Zkoušení generátorů, transformátorů a 
rozvoden

 ▪  Reprodukovatelné sinusové vysoké napětí 
nezávislé na zatížení díky technologii 
zkoušení VLF-truesinus®

 ▪  Programovatelné, plně automatické průběhy 
zkoušek

 Měření ztrátového činitele:  
PHG 70 TD / PHG 80 TD

 ▪  Diagnostika ztrátového činitele provozních 
prostředků a vysokonapěťových kabelů do 
provozního napětí 50 kV

 ▪  Vysoce přesné měření ztrátového činitele s 
přesností 1 × 10–4

 ▪  Zohlednění svodových proudů ve výsledcích 
měření

 ▪  Nastavitelné prahové hodnoty pro kritéria 
vyhodnocování a přerušení v rámci měření

 ▪  Snadno reprodukovatelné číselné a grafické 
znázornění výsledků měření

Měření částečného výboje:  
PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD

 ▪  Měření částečných výbojů a kalibrace měření 
dle normy IEC 60270

 ▪  Snímání 

 –  úrovně PD 

 –  počátečního a zhášecího napětí PD

 –  četnosti PD 

 ▪  Přesná lokalizace výskytu částečných výbojů 
na izolaci kabelu, spojkách a koncovkách

 ▪  Určení fáze PD za účelem klasifikace míst 
s poruchou PD (volitelný doplněk)
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Univerzální zkušební a diagnostický systém –  
flexibilní, modulární, rozšiřitelný

 ↗  Nejmodernější zkušební a diagnostická technologie:  
VLF-truesinus®

 ↗  Výkonný zkušební generátor se třemi tvary napětí

 ↗  Rozsáhlá analýza kabelu měřením částečného výboje 
a ztrátového činitele

Modulární zkušební a diagnostický systém BAUR PHG slouží ke zkoušení kabelů, 
měření ztrátového činitele a měření částečného výboje. Díky modulární konstrukci 
lze konfiguraci systému přesně přizpůsobit vašim požadavkům a kdykoli ji rozšiřovat 
v souladu s potřebami.

PHG 70 / PHG 80: Slouží ke zkoušení vysokonapěťových kabelů a jejich plášťů do 
50 kV a ke zkoušení elektrických provozních prostředků. 
Díky napětí VLF-truesinus®, obdélníkovému napětí VLF a stejnosměrnému napětí 
nabízejí systémy PHG 70 a PHG 80 stabilní zdroj napětí nezávislý na zatížení, vhodný 
pro široké spektrum aplikací a různé typy kabelů. 

PHG 70 TD / PHG 80 TD: Rozšiřují rozsah funkcí systému PHG o měření ztrátového 
činitele. Diagnostika ztrátového činitele pomocí napětí VLF-truesinus® při 0,1 Hz 
 poskytuje spolehlivou informaci o stavu stárnutí kabelů s plastovou či papírovou 
izolací a umožňuje odlišit nové, slabě a silně zestárlé kabely. 

PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD: Nabízejí také měření částečného výboje. Měření 
částečného výboje umožňuje rychle a spolehlivě posoudit aktivitu částečných výbojů 
a lokalizovat chybná místa v kabelu. Tímto způsobem lze včas detekovat potenciální 
poruchy a redukovat další škody.

Obr.: PHG 80 TD PD
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PHG 70 / PHG 80
Výkonný zkušební generátor s technologií VLF-truesinus® 

Nejdůležitější vlastnosti

Výkonný VN generátor splňuje veškeré nároky na bezpečnost, odolnost a kom-
fort obsluhy. V uživatelsky přívětivé aplikaci lze uložit všechna důležitá kabelová 
data. Výsledky každé zkoušky a každého měření se ukládají společně s těmito 
kabelovými daty, díky čemuž vzniká rozsáhlá databáze kabelových dat, která 
umožňuje provozní hodnocení na základě historického vývoje.

 ↗  Jeden zdroj napětí pro všechny zkoušky a měření ztrátového činitele a čás-
tečného výboje

 ↗  Zamezení nežádoucím efektům (např. prostorový náboj) díky symetrickému 
napětí

 ↗  Analýza skutečného stavu kabelu a jeho trendu díky databázi kabelových dat

 ↗  Ovládání systému pomocí intuitivní aplikace

 ↗  Rozsáhlá bezpečnostní koncepce s automatickou vybíjecí jednotkou

 ↗  Kompaktní konstrukce

 ↗  Vhodný pro instalaci do kabelového měřicího vozu

VLF-truesinus® – tvar napětí pro všechny metody a kombinace metod

VLF-truesinus® je jediný tvar napětí, který umožňuje jak spolehlivé napěťové zkoušky, tak přesné měření ztrátového činitele a 
částečného výboje. Na rozdíl od jiných tvarů je napětí VLF-truesinus® nezávislé na zatížení, symetrické a nepřerušované. To je 
předpokladem pro vysokou přesnost, reprodukovatelnost a porovnatelnost výsledků měření.

Instalace do kabelového měřicího vozu
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PHG 70 TD / PHG 80 TD
Optimalizace nákladů na údržbu díky diagnostice kabelů 
Přesné měření ztrátového činitele pomocí PHG TD – důležitého doplňku pro měření částečného výboje

Měření ztrátového činitele je nedestruktivní a integrální metoda, která slouží k posouzení stavu celé kabelové trasy. Pomocí 
dielektrického ztrátového činitele tan δ se v kabelu měří poměr mezi činným a jalovým výkonem. Měření poskytuje jasné infor-
mace o stavu izolace a stárnutí.

Nejdůležitější vlastnosti

 ↗  Rychlé a efektivní posouzení izolace kabelu (během několika 
málo minut)

 ↗  Analýza trendu díky dlouhodobému srovnání hodnot 
ztrátového činitele

 ↗  Spolehlivé a reprodukovatelné výsledky měření díky napětí 
VLF-truesinus® nezávislému na zatížení 

 ↗  Vyšší přesnost měření (1 × 10–4) a vypovídací schopnost díky 
těmto vlastnostem:

 – Registrace svodových proudů

 – Vysoké rozlišení (až 1 × 10-6 [střední hodnota ztrátového 
činitele])

 ↗  Individuální nastavení kritérií vyhodnocení a přerušení 
i automatických průběhů měření

 ↗  Snadné vyhodnocení výsledků měření pomocí integrovaných 
kritérií vyhodnocení pro různé typy kabelů

 ↗  Snadno reprodukovatelné číselné a grafické znázornění 
výsledků měření
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 6–10 měření v rámci každého kroku napětí

Nepřetržitě vyhodnocování a monitorování  
tří kritérií

SDTD:  Směrodatná odchylka (stabilita ztrátového činitele)

MTD:  Střední hodnota ztrátového činitele

∆TD:  Změna ztrátového činitele mezi po sobě následujícími 
kroky napětí

Měření ztrátového činitele umožňuje rozpoznat 
následující slabá místa: 

 –  místa poškozená vodou (vodní stromečky) 
v izolaci kabelů XLPE, která později zapříčiní vznik 
elektrických stromečků a představují přirozenou 
příčinu poruchy kabelu,

 –  poruchy v papírové izolaci kabelů vzniklé 
v  důsledku vyschnutí,

 –  nedostatečnou izolaci kabelů s papírovou izolací 
v důsledku vlhkosti,

 –  vlhkost v příslušenství (spojky/koncovky),

 –  možné částečné výboje.
Napětí U [kV]

0 2 4 6 8 10 12
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

L1
Podrobnosti L1

L2
Podrobnosti L2

L3
Podrobnosti L3

Příklad: Klesající hodnoty ztrátového činitele ve fázi L1 pouka-
zují na vlhkost ve spojce

Posouzení stavu už ve fázi Ramp Up*
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* Postupné zvyšování napětí, měření hodnot ztrátového činitele v rámci každého kroku napětí



PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD
Optimalizace nákladů na údržbu díky diagnostice kabelů 
Vypovídající měření částečného výboje pomocí PHG TD PD

Částečné výboje (PD) jsou lokální elektrické výboje, které vznikají na místech poruchy nebo nehomogenity v izolaci, například na 
spojkách a koncovkách. Částečné výboje představují v mnoha případech předstupeň průrazu izolace. Výskyt částečných výbojů 
je proto důležitým kritériem při posuzování kvality izolace. Měření PD se provádí po instalaci nového kabelu, po opravách a za 
účelem prokázání provozní spolehlivosti zestárlých kabelů, neboť umožňuje rozpoznat následující poruchy:

 –  Závady nového a starého příslušenství (např. chybně 
namontované spojky)

 –  Závady v plastové izolaci kabelů (například elektrické 
stromečky)

 –  Nedostatečná papírová izolace v důsledku vyschnutí

 –  Mechanická poškození kabelového pláště.

 Přednosti kombinace: Měření ztrátového činitele a čás-
tečného výboje se ideálně doplňují, neboť dokážou jak 
rozpoznat celkový stav, tak lokalizovat jednotlivé poruchy 
kabelu.

Příklad: Fázově rozlišené znázornění aktivity PD 
při 0,1 Hz

Fázově rozlišené znázornění PD (PRPD)*

Pomocí nejmodernějších metod vyhodnocení lze určit fázovou polohu čás-
tečných výbojů. Díky tomu je možné stanovit druh poruchy a cíleně plánovat 
následná měření a opravy tak, aby se dosáhlo úspory času a nákladů. 

Nejdůležitější vlastnosti

 ↗  Měření částečného výboje a kalibrace dle normy IEC 60270

 ↗  Měření úrovně PD a přesná lokalizace výskytu částečných výbojů na 
izolaci kabelu, spojkách a koncovkách

 ↗  Snímání počátečního a zhášecího napětí částečných výbojů

 ↗  Snadné a rychlé vyhodnocení výsledků měření vč. automatického režimu 
vyhodnocování a frekvenčního filtru

 ↗  Přehledové znázornění aktivity částečných výbojů po celé délce kabelu

 ↗  Přesné určení druhu poruchy díky fázově rozlišenému znázornění 
částečného výboje* 

Příklad: Výsledek měření PD pomocí filtru rušivých frekvencí 

* Volitelný doplněk
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Technické údaje

Výstupní napětí PHG 70 PHG 80

VLF-truesinus® 0–38 kVrms 0–57 kVrms

1,4–53,7 kVšpička 1,4–80,6 kVšpička

Obdélníkové napětí VLF 0–57 kV 0–80 kV

Rozsah frekvencí 0,01–1 Hz 0,01–1 Hz

Stejnosměrné napětí 0 až ±70 kV 0 až ±80 kV

Max. kapacitní zátěž Do 20 μF Do 20 μF 

1,2 μF @ 0,1 Hz @ 
57 kVrms

3 μF @ 0,1 Hz @ 
38 kVrms

3 μF @ 0,1 Hz @ 
38 kVrms

4 μF @ 0,1 Hz @ 
30 kVrms

4 μF @ 0,1 Hz @ 
30 kVrms

Rozlišení 0,1 kV 0,1 kV

Přesnost 1 % 1 %

 Měření ztrátového 
činitele PHG 70 TD PHG 80 TD

VLF-truesinus® 0–38 kVrms 0–57 kVrms

Rozsah zatížení ≥10 nF

Rozsah měření 0,1 × 10-3 až 1000 × 10-3

Přesnost 1 × 10-4

Rozlišení 1 × 10-6 ( střední hodnota  ztrátového činitele)

Registrace a kompenzace 
svodových proudů

Automatická, pomocí VSE boxu

 Měření částečného 
výboje PHG 70 TD PD PHG 80 TD PD

VLF-truesinus® 0–38 kVrms 0–57 kVrms

Teoretický rozsah měření 10–12 800 m (při v/2 = 80 m/µs)

Nastavitelná rychlost šíření 
(v/2)

50–120 m/µs

Rychlost snímání 100 mil. vzorků/s (10 ns)

Rozsah měření PD 1 pC až 100 nC

Přesnost Cca 1% z délky kabelu

Rozlišení 0,1 pC / 0,1 m

Kalibrátor

Elektrický náboj (impulzy)  ▪ CAL1B: 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 nC
 ▪ CAL1E: 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 nC

Napájení 9V baterie, DIN/IEC 6F22

Všeobecné informace

Displej TFT monitor 15,1"

Jazyky uživatelského 
rozhraní

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

Napájení 200–260 V, 50/60 Hz

Volitelný doplněk 100–140 V, 50/60 Hz 
s autotransformátorem

Max. příkon 3500 VA

Okolní teplota (VN generátor) -20 °C až +55 °C*

Teplota pro skladování
(VN generátor)

-30 °C až +70 °C

Relativní vlhkost vzduchu > 90 %, nekondenzující

Rozměry (Š × V × H)  
(VN generátor)

Cca 483 x 623 x 775 mm

Hmotnost

VN generátor Cca 160 kg

Celkem Od 250 kg (v závislosti na výbavě)

Bezpečnost a elektromag-
netická kompatibilita

Shoda s předpisy ES dle směrnice o elektrických 
zařízeních určených pro používání v určitých 
mezích napětí (2014/35/EU) a směrnice o 
elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/
EU) a s požadavky normy EN 60068-2 a násl. 
(zkoušení vlivů prostředí)

Výstupní proud PHG 70 PHG 80

Výstupní proud 10 mA @ DC 70 kV 1,8 mA @ DC 80 kV

60 mA @ DC 50 kV 60 mA @ DC 50 kV

90 mA @ DC 20 kV 90 mA @ DC 20 kV

Max. propalovací proud 120 mA 120 mA

Rozlišení 10 µA 10 µA

Přesnost 1 % 1 %

* od 45 °C se snížením výkonu

 Strana 5/6Datový list: BAUR GmbH · 896-017-4 · 10.2018 · Změny vyhrazeny



Rozsah dodávky

Zkušební a diagnostický systém PHG 70 TD, PHG 80 TD

 ▪  VN generátor PHG 70 nebo PHG 80 BAUR

 ▪  Měření ztrátového činitele

 ▪  Průmyslové PC s předinstalovaným operačním systémem  
Windows 7 Ultimate a BAUR systémová aplikace, bez monitoru

 ▪  TFT monitor, 15,1"

 ▪  PC klávesnice

 ▪  Bezpečnostní ovládání SCU

 ▪  Vybíjecí jednotka DU 80

 ▪  Stojan na kabelové bubny KTG M3 s VN síťovou přípojkou  
a zemnicím kabelem, vždy 25 m

 ▪  Připojovací sada vč. svorky G a protikorónové ochrany

 ▪  Připojovací sada VSE (VSE box) pro měření ztrátového činitele

 ▪  Zemnicí tyč GR 80

 ▪  19" rack pro PHG 70 TD/PHG 80 TD a DU 80

 ▪  Návod k obsluze

Volitelné doplňky

 ▪  Externí zařízení nouzového vypnutí se signalizačními světly,  
vč. připojovacího kabelu 25 m 

 ▪  Externí zařízení nouzového vypnutí se signalizačními světly,  
vč. připojovacího kabelu 50 m

 ▪  Vybíjecí a zemnicí tyč GDR 80-500

 ▪  Připojovací kabel 50 m pro stojan na kabelové bubny KTG M3 

 ▪  Externí autotransformátor 110/230 V, 3 kVA

Zkušební a diagnostický systém PHG 70 TD PD, PHG 80 TD PD

 ▪  VN generátor PHG 70 nebo PHG 80 BAUR

 ▪  Měření ztrátového činitele

 ▪  Zařízení k měření PD vč. kalibrátoru CAL1B nebo CAL1E

 ▪  Průmyslové PC s předinstalovaným operačním systémem  
Windows 7 Ultimate a BAUR systémová aplikace, bez monitoru

 ▪  TFT monitor, 15,1"

 ▪  PC klávesnice

 ▪  Kalibrátor CAL1B nebo CAL1E

 ▪  Bezpečnostní ovládání SCU

 ▪  Vybíjecí jednotka DU 80

 ▪  Stojan na kabelové bubny KTG M3 s VN síťovou přípojkou  
a zemnicím kabelem, vždy 25 m

 ▪  Připojovací sada vč. svorky G a protikorónové ochrany

 ▪  Připojovací sada VSE (VSE box) pro měření ztrátového činitele

 ▪  Zemnicí tyč GR 80

 ▪  19" rack pro PHG 70 TD PD/PHG 80 TD PD a DU 80

 ▪  Návod k obsluze

Volitelné doplňky

 ▪  Rozlišení fází PD

 ▪  Externí zařízení nouzového vypnutí se signalizačními světly,  
vč. připojovacího kabelu 25 m

 ▪  Externí zařízení nouzového vypnutí se signalizačními světly,  
vč. připojovacího kabelu 50 m

 ▪  Vybíjecí a zemnicí tyč GDR 80-500

 ▪  Připojovací kabel 50 m pro stojan na kabelové bubny KTG M3 

 ▪  Externí autotransformátor 110/230 V, 3 kVA

 ▪  Kalibrátor CAL1B nebo CAL1E
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