
protrac®
BAUR Система за точна локализация 

Системата за точна локализация protrac® служи за локализация на точките 
на повреди на кабели и кабелни обвивки. Тя обединява в една система 
акустичната и електромагнитната локализация на повреди, както и 
локализацията на повреди по кабелната обвивка, и поради това е подходяща 
за универсално приложение. 

Чрез използването на най-модерни технологии точното локализиране на 
позицията на повредата с protrac® е особено бързо и прецизно. Иновативната 
двустепенна концепция за обработка на сигнала дава възможност за много 
висока чувствителност, точност и максимално потискане на странични шумове.

Анализираните данни от измерването се изпращат директно чрез Bluetooth® 
към слушалката и блока за управление CU. При това безжичната връзка 
осигурява повече комфорт при обслужването, по-голяма свобода на 
движение и освобождава от неудобни кабели.

Параметрите на измерването се настройват автоматично в зависимост от 
условията на околната среда. Чрез това и поради интуитивното обслужване 
на капацитивния сензорен екран работата с protrac® е особено лесна и 
комфортна. 

 Функции

 ▪  Акустична и магнитна точна локализация 
на повреди на кабели

 ▪  Точна локализация на повреди по кабел-
ната обвивка и повреди, чувствителни към 
земя, по метода на стъпковото напрежение 

 Предимства

Изключителен комфорт при обслужва-
нето

 ▪  Всички компоненти на системата са 
свързани безжично помежду си чрез 
Bluetooth®

 ▪  Възможно е до 40 m разстояние между 
блока за управление и земния микрофон

 ▪  Захранване чрез акумулаторна батерия 
или непрезареждаща се батерия

 ▪  Използване и без слушалка чрез високогово-
рителя, интегриран в блока за управление

Прецизно 3D направляване на потреби-
теля

 ▪  Точно направляване ляво-дясно и ин-
дикация за посоката на повредата в 3D 
изображението

 ▪  Изчисляване на реалното време и индика-
ция на разстоянието до повредата, вкл. на 
предишните измерени стойности

Отлично акустично качество и радиус на 
действие

 ▪  Адаптивно двустепенно потискане на 
странични шумове ANS (Adaptive Noise 
Suppression)

 ▪  Възпрепятстваща страничните шумове 
конструкция на земния микрофон

 ▪  Ясно разграничаване между шума от 
пробива при повредата и ударните шумове 
на системата за локализация на повредата 
на кабели

Спестяване на време чрез 
BAUR Fault Location App*

 ▪  Използване на наличните в BAUR система-
та за локализация на повреди на кабели 
данни за преминаването на кабела от 
GIS-базите с данни, както и на предвари-
телно точно локализираната позиция на 
повредата във вид на карта 

 ▪  Директна наличност и използване  
на географски информации
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Бърза и точна локализация на повреди на 
кабели

 ↗  Изключителен комфорт при обслужването чрез 
безжични Bluetooth® връзки

 ↗  Прецизно 3D направляване на потребителя към 
 повредата

 ↗  Отлично акустично качество и радиус на действие

 ↗  Спестяване на време чрез използване на данните за 
преминаване на кабела и предварително локализираната 
позиция на повредата с BAUR Fault Location App* 



Земен микрофон AGP (Acoustic Ground Probe)

 ↗  Мощен сензор на пиезоелектрична основа с висока дълговременна 
устойчивост на измерването, създаден за продължително използване в 
неблагоприятно обкръжение 

 ↗  Автоматично адаптивно потискане на странични шумове чрез двустепенна 
концепция за обработка на сигнала ANS
Със статистически методи и чрез интелигентно свързване с предоставените  
информации за сигнала смущаващите сигнали се заглушават адаптивно.

 ↗  Ясно разграничаване между шума от повредата на кабела в земята и директния 
ударен шум на системата за локализация на повреди на кабели

 ↗  Директно прехвърляне на данните за сигнала чрез Bluetooth® към 
слушалката и блока за управление CU (до 40 m радиус на действие)

 ↗  Опростена функция за локализация на трасето 

 ↗  Възпрепятстваща страничните шумове конструкция

 ↗  Триножник за сигурен контакт със земята при твърди повърхности

 ↗  Контактни остриета с различни дължини за по-добър контакт със земята върху неплътна основа

 ↗  Висока устойчивост на вятър и стабилно положение и при силен наклон на основата

 ↗  Гъвкаво електрозахранване чрез акумулаторни батерии или непрезареждащи се батерии

 ↗  Зареждане на акумулаторните батерии директно в уреда
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protrac®
Бърза и точна локализация на повреди на кабели
Блок за управление CU (Control unit)

Блокът за управление предлага прегледна и интуитивна навигация към 
повредата с 3D индикация. Индикацията на разстоянието и посоката към 
повредата заедно с историята направлява потребителя целенасочено и бързо 
към мястото на повредата.

 ↗  Комфортно и интуитивно обслужване чрез сензорен екран

 ↗  Напътстване на потребителя чрез прегледна 3D индикация и индикация  
ляво-дясно

 ↗  Изчисляване на реалното време и индикация на разстоянието до повредата и 
на предишните измерени стойности 

 ↗  Използване и без слушалка чрез интегрирания високоговорител 

 ↗  Безопасна работа чрез ограничаване на силата на шума до 85 dB(A) на слушалката  
Съобразно EО Директива 2003/10/EО, ISO 1999:1990 както и OSHA 1910.95(c)(1)

 ↗  Висококонтрастен, подходящ за слънчева светлина цветен дисплей с голяма яркост
 ↗  Гъвкаво електрозахранване чрез акумулаторни батерии или непрезареждащи се батерии
 ↗  Зареждане на акумулаторните батерии директно в уреда
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Допълнително оборудване на системата

 ↗  Bluetooth® слушалка (стандартно качество или за промишлена експлоатация)

 ↗  Сонди за стъпково напрежение SVP (Step Voltage Probe): Трисъставни сонди,  
лесни за преместване заедно



Акустична и електромагнитна точна локализация

Филтър Адаптивно двустепенно потис-
кане на странични шумове ANS 
(Adaptive Noise Suppression)

Акустично усилване автоматично/ръчно, 0 – 34 dB

Електромагнитно усилване автоматично/ръчно, 0 – 50 dB

Измервателен диапазон на вре-
мето за преминаване 

0 – 100 ms  
(прибл. 50 m @ v = 500 m/s) 

Разделителна способност 21 µs (прибл. 0,1 m @ v = 500 m/s)

Акустична широчина на лентата 1 Hz – 2 kHz

Индикация на разстоянието в милисекунди, метри или футове 
с предишни измерени стойности

Индикация ляво-дясно да

Локализация на повреди по кабелната обвивка

Диапазон на измерване 1 µV – 220 V

Потискане на смущения 50/60 Hz, 16 2/3 Hz, DC

Корекция на нулата автоматично

Сонди за стъпково напрежение SVP

Дължина телескопични, прибл. 580 mm – 
1 100 mm

Тегло на една сонда прибл. 0,9 kg

Блок за управление CU

Езици на потребителския  
интерфейс

английски, китайски (CN), немски, 
френски, италиански, холандски, 
норвежки, полски, португалски, 
руски, сръбски (латински), испански, 
чешки, унгарски

Високоговорител 3 W

Дисплей трансмисивен цветен тънкослоен 
транзистор (TFT)

Размери на дисплея 4,3", 480 x 272 пиксела

Яркост 800 cd/m²

Сензорен екран капацитивен,  
обслужване с ръкавици

Електрозахранване

Захранване от акумулаторни 
батерии

8 x NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6

Захранване от непрезареждащи 
се батерии

8 x алкални батерии 1,5 V IEC LR6

Време на работа с акумулаторни 
батерии или непрезареждащи се 
батерии

прибл. 6 h*

Време за зареждане прибл. 3,5 h

Клас на защита IP54

Размери (Ш x В x Д) 205 x 143 x 69 mm

Тегло прибл. 1,1 kg

Земен микрофон AGP

Предаване на данни Bluetooth®

Обхват 40 m

Електрозахранване

Захранване от акумулаторни 
батерии

6 x NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6

Захранване от непрезарежда-
щи се батерии

6 x алкални батерии 1,5 V IEC LR6

Време за работа с акумулаторни 
или непрезареждащи се батерии

прибл. 16 h*

Време за зареждане прибл. 3,5 h

Клас на защита IP65

Размери (Ш x В x Д) Ø 225 x 146 mm

Тегло прибл. 2,6 kg (без дръжка)
прибл. 3,2 kg (с дръжка)

Обща информация

Зарядно устройство за акумула-
торни батерии

Електрозахранване 100 – 240 V, 50/60 Hz

Изходно напрежение DC 5 – 14,4 V, 1 A ±100 mA

Безопасност/безопасна работа Ограничение на силата на звука 
до 85 dB(A)

Температура на околната среда 
(при експлоатация)

от -20 до +60 °C

Температура на съхранение от -20 до +70 °C

Отн. влажност на въздуха некондензиращ

Безопасност и електромагнитна 
съвместимост (ЕМС)

CE-съответствие съгласно  
Директива за ниско напрежение 
(2014/35/EС),  
Директива за електромагнитна 
съвместимост (2014/30/EС), 
въздействия на околната среда 
EN 60068-2и сл.
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Технически данни
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*  Продължителността на експлоатация зависи от условията на околната 
среда.



Обем на доставката

protrac®

Пълен комплект 
 –  Акустична точна 

 локализация
 –  Точна локализация на 

повреди по кабелната 
обвивка и чувствителни 
към земя повреди

Комплект „Акустика"
Акустична точна локализация

Комплект  
„Стъпково напрежение"

Точна локализация на  
повреди по кабелната  

обвивка и чувствителни  
към земя повреди

Блок за управление CU вкл. 
 –  ремък за носене
 –  8 x NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6
 –  зарядно устройство вкл. специфичен за 

страната адаптер protrac®-отвертка
 –  USB кабел 2.0 за актуализация на софтуера

Оборудване за акустична точна локализация,  
състоящо се от

 –  земен микрофон AGP вкл. триножник
 –  телескопична дръжка
 –  контактни остриета за AGP: 

50, 100, 150 mm
 –  6 x NiMH Mignon 1,2 V IEC LR6
 –  зарядно устройство вкл. специфичен за 

страната адаптер
 –  Bluetooth® слушалка с USB кабел за  

зареждане и зарядно устройство вкл. 
специфичен за страната адаптер

Опция: Комплект за допъл-
нителни принадлежности 

„Акустика"

Оборудване за локализация на повреди по 
кабелната обвивка, състоящо се от

 –  Сонда за стъпково напрежение SVP червена
 –  Сонда за стъпково напрежение SVP черна
 –  SVP кабел червен, 1,5 m
 –  SVP кабел черен, 1,5 m

Опция: Комплект за допъл-
нителни принадлежности 
„Стъпково напрежение"

Инструкция за експлоатация

Куфар за транспортиране

Контактно острие за AGP 300 mm Опция Опция Опция**

SVP кабел 10 m Опция Опция* Опция

SVP кабел 25 m, върху ръчен кабелен барабан Опция Опция* Опция

Слушалка 3M Peltor Bluetooth®*** Опция Опция Опция**

Съдържа се в обема на доставката
Опция: Може да се получи опционално

* За опционалното оборудване за локализация на повреди по кабелната обвивка
** За опционалното оборудване за aкустична точна локализация
*** Без ограничение на силата на звука
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Контакт:

Представительства на BAUR:
www.baur.eu/en/baur-worldwide

BAUR GmbH (Headoffi  ce Österreich)
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffi  ce@baur.at
www.baur.eu

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-germany.eu

BAUR France
T +33 (0)9 800 10 300
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur.eu/fr

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffi  ce@baur.at
www.baur.eu/china

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR Representative Offi  ce Hong Kong
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
offi  ce.hongkong@baur.at
www.baur.eu

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baurdobrasil.com.br


