
titron®
BAUR automatisch kabelfoutlokalisatiesysteem 

De nieuw BAUR titron® is een systeem van de nieuwe generatie voor de 
foutlokalisatie in kabels. Dit is een volautomatisch, centraal bestuurd en intelligent 
systeem voor de foutlokalisatie in kabels, kabelbeproeving en -diagnose*.

Dankzij het bedieningsconcept dat het eerste is in zijn soort, en de krachtige tech-
niek voert de titron® meettaken sneller, gemakkelijker en nauwkeuriger uit. Alle 
meetwagenfuncties worden centraal via de BAUR titron-software aangestuurd. De 
intuïtieve, perfect aan het werkproces bij de foutlokalisatie in kabels aangepaste 
gebruikersinterface ondersteunt de gebruiker gedurende het volledige werkproces. 

Foutlokalisatie in kabels. Op basis van talloze factoren die het systeem intelligent 
met een speciaal daarvoor ontwikkeld algoritme koppelt, worden aanbevelingen 
voor het verloop van de foutlokalisatie in de kabel gegenereerd. Dat neemt niet weg 
dat de gebruiker op iedere plaats van de aanduidingen van het systeem kan afwijken 
en het meetproces op basis van eigen ervaringen kan vormgeven. Voor de foutlo-
kalisatie in de kabel zijn zowel de beproefde en telkens doorontwikkelde methoden 
beschikbaar, alsook de nieuw ontwikkelde methode Conditionering-SIM/MIM, die 
de lokalisering van lastig te lokaliseren, natte kabelfouten nog doeltreffender en 
sneller uitvoert. 

Beproeving en diagnose*. Spanningsbeproeving en diagnosefuncties* vormen 
een nuttige aanvulling op het systeem voor de foutlokalisatie in de kabel. Juist na 
werkzaamheden aan ondergrondse kabels is het handig om voor de evaluatie van de 
toestand van het kabelsysteem een deelontladingsmeting* uit te voeren.  

Hoogspanning en functies

 ▪  Gelijkspanning tot 40 kV (tot 80 kV*)

 ▪ VLF-truesinus® tot 57 kVeff*

 ▪  Stootspanning tot 32 kV  

 ▪ Kabeltest  

 ▪ Kabelmantelbeproeving

 ▪ Foutlokalisatie in kabels

 ▪ Lokalisatie tracé

 ▪ Kabeldiagnose*:

 – Verliesfactormeting 
 – Deelontladingsmeting en lokalisatie

Meer efficiency door innovatieve 
technologie

 ▪  BAUR Fault Location App* voor afstands-
bediening van de nalokalisatie

 ▪  Compact en volledig uitgerust test- en 
foutlokalisatiesysteem titron® 40-1C voor 
inbouw in zeer kleine voertuigen 

 ▪ Interface met GIS-systemen*

 ▪  Stootenergie tot 3000 J, volle stootener-
gie in alle spanningstrappen 

 ▪  Precieze foutlokalisatiemethoden voor elk 
type fout en verschillende kabels, bijv. 

 –  SIM/MIM – de meest doeltreffende me-
thode voor de foutlokalisatie in kabels

 –  Conditionering-SIM/MIM – handig bij 
lastig te lokaliseren, natte kabelfouten

 –  DC-SIM/MIM – voor overslagfouten en 
intermitterende fouten

 –  Ommantelingscurveweergave voor 
intermitterende fouten - zelfs kleine 
impedantieveranderingen worden 
zichtbaar en worden opgeslagen. 

 –  3-fasige stroomuitkoppelingsmethode* 
voor de foutlokalisatie in kabels in 
vertakte netwerken

 ▪  Efficiënte en snelle nalokalisatie door de 
kortste stootinterval bij het maximale 
stootvermogen

 ▪  De hoogste veiligheid voor de gebruiker 
en het systeem
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Het intelligente systeem voor foutlokalisatie in 
kabels, beproeving en diagnose

 ↗  Comfortabele bediening met gemakkelijke gebruikerbege-
leiding

 ↗ Krachtige techniek en de hoogste veiligheidsstandaard
 ↗  Afstandsbediening via de BAUR Fault Location App*

 ↗ Compacte versie voor inbouw in kleine voertuigen

* Opties

Afbeelding van de kabelmeetwagen incl. opties
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Het nieuwe, intuïtieve bedieningsconcept

 ↗  Intuïtieve, moderne gebruikersinterface in 
verschillende talen – een lange inwerkperiode is niet 
nodig

 ↗  Geautomatiseerde processen voor een snelle en veilige 
foutlokalisatie in kabels 

 ↗  Optimale gebruikersondersteuning bij de foutlokalisa-
tie in kabels door de Smart Cable Fault Location Guide 

 ↗  BAUR GeoBase Map*: 
 – Unieke combinatie van wegenkaarten met het 

kabeltraject 
 – Op GPS gebaseerde locatiebepaling van het systeem 
 – Weergave van kabeltrajecten en kabelfouten op de 

kaart

 ↗  Cable Mapping Technology CMT: Overzicht van de kabelgarnituur en kabelfouten met betrekking tot de kabellengte

 ↗  Alle gegevens over het kabeltraject, zoals geografische ligging*, ondergrond, spanningsniveau, moffen, alle meetwaarden, 
enz., worden automatisch opgeslagen en kunnen te allen tijde opnieuw worden opgeroepen. 

 ↗  Snel en eenvoudig aanmaken van overzichtelijke, nauwkeurige meetlogboeken – met naar keuze het bedrijfslogo, 
 opmerkingen en afbeeldingen van de meetcurven.

titron®
De meest recente stand van de techniek in de foutlokalisatie in kabels

Centrale, automatische regeling met volledige controle over het 
systeem

 ↗  Centrale systeemregeling via de krachtige industrie-pc

 ↗  Hoogste efficiency en meetnauwkeurigheid door het optimaal 
aangepaste meetpad, gecombineerd met moderne, digitale 
signaalverwerking

 ↗  De hoogste betrouwbaarheid door bewaking en registratie van alle 
systeemgebeurtenissen

 ↗ Snelstart: In enkele seconden klaar voor bedrijf

Comfortabel werken

 ↗  Grote 19”-monitor voor grotere productiviteit en betere 
overzichtelijkheid bij de analyse (een 2e monitor is optioneel 
verkrijgbaar)

 ↗ Bekende, comfortabele bediening met muis en toetsenbord 

 ↗  Beproefd Windows-besturingssysteem

 ↗  Installatie van kantoorprogramma's, zoals MS Office-program-
ma's, bedrijfsinterne ERP-systemen, GIS en webtoepassingen is 
mogelijk. 

 ↗  Via standaardaansluitingen kunnen naar keuze printers, 
laptops en gegevensdragers worden aangesloten.

 ↗  De GIS-interface* maakt de uitwisseling van kabelgegevens 
mogelijk tussen uw GIS-systeem en de BAUR-systeemsoftware.

Afbeelding van de kabelmeetwagen incl. opties

Kabelmeetwagen online

 ↗ Onlinesupport via het internet 
 –  De klantenservice van BAUR krijgt met uw toestemming 

toegang tot de computer van uw kabelmeetwagen. Ze 
kunnen uw probleem identificeren en snel een oplossing 
vinden. 

 –  Uw ingenieurs kunnen tijdens de foutlokalisatie in kabels 
met de meettechnicus ter plaatse de computer delen en 
u bij de evaluatie van de meetresultaten ondersteunen. 
(Evt. licentie voor Desktop-Sharing-software vereist)

* Optie

Vermelde productnamen zijn handelsmerken of 
handelsnamen van de betreffende bedrijven.
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titron®
Uw kabelfout ligt slechts een paar klikken bij u vandaan!

Smart Cable Fault Location Guide

 ↗  De intelligente Smart Cable Fault Location Guide leidt gebruikers stapsgewijs - snel en efficiënt - naar de kabelfout.

 ↗  Een speciaal algoritme analyseert de actuele meetresultaten doorlopend en genereert daaruit voor de gebruiker optimale 
aanbevelingen voor het verdere proces om de kabelfout doelgericht te vinden.

 ↗  Automatische foutenanalyse met duidelijke, grafische weergave voor een beter overzicht 

 ↗  Testspanningsassistent: 
 – het systeem adviseert spanningswaarden overeenkomstig de kabelgegevens en het type fout
 – De testspanningen kunnen gebruikersspecifiek worden gedefinieerd. 

 ↗  Automatische positionering van de cursor aan het kabeleinde en aan de foutlocatie

 ↗  Automatische instellingen van methoderelevante parameters voor snelle en efficiënte foutlokalisatie in kabels 

 ↗ Duidelijke, grafische weergave van de meetresultaten met nuttige functies voor de analyse.

En dat met volledige flexibiliteit voor geroutineerde gebruikers! De ervaren meettechnicus kan op iedere plaats in het meet-
proces zijn knowhow direct toepassen en zijn gebruikersspecifieke procedure kiezen.

Uitgebreid veiligheidsconcept volgens de meest recente normen

 ↗  Veiligheidsconcept volgens EN 61010-1 en EN 50191

 ↗  Bewaking van alle veiligheidsrelevante parameters (beschermings-, 
hulpaarding, achterdeur en HS-aansluitbussen)

 ↗   Scheiding in werk- en HS-gebied

 ↗ Rode en groene indicatielampjes voor signalering van de bedrijfsstatus

 ↗  Noodstopschakelaar in het werkgebied en optioneel externe 
Nood-stop-voorziening

 ↗ Sleutelschakelaar tegen onbevoegde inbedrijfstelling 

 ↗  Alle bedrijfsrelevante foutmeldingen worden in gewone tekst op het beeld-
scherm getoond en zijn onmiddellijk herkenbaar voor de gebruiker.

Fase

SIM/MIM Hoogohmige fout aan L3N. Volgende stap: Nalokalisatie

Kabeltraject Kabellengte Nominale spanning Aders

Einde999 mStart
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N
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Kabelgegevens312/20 kV999 mMPS 135

Foutenanalyse Voorlokalisatie Nalokalisatie Verslag

Aanbeveling van de  
Smart Cable Fault Location Guide

Cable Fault Mapping: foutlocatie 
met afstandsweergave

Faseselectie

Weergave van de 
kabel806 m

Afbeelding van de kabelmeetwagen incl. opties
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* Optie

Afstandsbediening van de titron® via smartphone of tablet

Tijdens de nalokalisatie kunnen alle belangrijke functies van de titron® via de  
BAUR Fault Location App op afstand worden bediend:
 – Inschakelen en uitschakelen van de stootspanningsgenerator

 –  Instellen van de stootspanning en de stootvolgorde (5 – 20 pulsen/min, enkele stoot)

 – Selectie stootspanningsbereik

Daardoor heeft de gebruiker de mogelijkheid om de hoogspanning pas dan in te schakelen, 
wanneer hij de voorgelokaliseerde foutlocatie heeft bereikt. Nadat de kabelfout is geloka-
liseerd, kan de hoogspanning worden uitgeschakeld. Daardoor wordt de belasting voor de 
kabel en het systeem tot het noodzakelijke verminderd. Dit zorgt voor een aanzienlijk hogere 
veiligheid. 

titron®
Zorgvuldige en veilige nalokalisatie met de BAUR Fault Location App*

Locatie en foutpositie in één oogopslag 

titron® draagt de kabelgegevens over aan de Fault Location App en geeft deze in 
combinatie met de wegenkaart in de App weer. Daardoor heeft de gebruiker altijd 
actuele informatie over 

 ↗ Kabeltracé (wanneer beschikbaar)

 ↗ Voorgelokaliseerde foutpositie

 ↗ Locatie van de kabelmeetwagen

Meetparameters tijdens de foutlokalisatie bewaken en aanpassen

In de foutlokalisatiemodus heeft de gebruiker altijd een overzicht over de 
belangrijkste meetparameters: 

 ↗ Hoogspanningsstatus  

 ↗ Uitgangsspanning, max. toegelaten spanning 

 ↗ Stootvolgorde, stootenergie, duur van de meting

 ↗ Laad- en ontlaadcurve van de SSG-condensator

Ondersteunde apparaten

 –  iPhone, iPad, iPaD mini, iPod touch  
(iOS vanaf versie 9.2)

 – Smartphones of tablets met  
Android-besturingssysteem  
(vanaf versie 4.0.3)

Voordelen voor u 

 ↗  Minder stress aan de kabel

 ↗  Minder slijtage van het systeem door duidelijk ingekorte gebruikstijd 

 ↗ Hoge veiligheid voor het testpersoneel en de omgeving 

 ↗  Meer efficiency bij de nalokalisatie van de fout door bewaking en aanpassing 
van de spanningsparameters direct ter plaatse tijdens de nalokalisatie
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Technische gegevens

titron® 

3-fasig

titron® 

1-fasig

titron®  

compact

I. Hoogspanning

Stootspanning
Stootspanningsbereiken 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV
Stootenergie 3.000 J @ 8, 16 en 32 kV Stootenergie 

naar keuze
Stootenergie 
naar keuze

Stootenergie 
naar keuze2.050 J @ 8, 16 en 32 kV

1.540 J @ 8, 16 en 32 kV
Aanvulling van de stootspanning SZ 1550: SZ 2650: Optie Optie Optie

bij stootenergieklasse 3.000 J: 1.820 J @ 4 kV 2.890 J @ 4 kV
bij stootenergieklasse 2.050 J: 1.580 J @ 4 kV 2.660 J @ 4 kV
bij stootenergieklasse 1.540 J: 1.460 J @ 4 kV 2.530 J @ 4 kV

Stootvolgorde 5 – 20 stoten/min, enkele stot
Laadtijd condensator Max. stootspanning 32 kV in 3 sec

Gelijkspanning en VLF-spanning
Gelijkspanning 0 – 40 kV, Imax = 50 mA

0 – 80 kV (door integratie van AC/DC-HS-beproevingsapparaat 
PGK)

Optie Optie Optie

VLF-hoogspanningsgenerator viola Optie Optie Optie
Gelijkspanning 0 tot ±60 kV

VLF-spanning truesinus® 0 – 44 kV eff  VLF-rechthoekspanning 0 – 60 kV
Frequentiebereik 0,01 – 0,1 Hz
Max. capacitieve last tot 10 µF; 0,85 µF @ 0,1 Hz bij 44 kVeff 

2,7 µF @ 0,03 Hz bij 44 kVeff  ; 7,7 µF @ 0,01 Hz bij 44 kVeff

VLF-hoogspanningsgenerator PHG 70 Optie Optie Optie
Gelijkspanning 0 tot ±70 kV; Imax = 10 mA @ 70 kV; 90 mA @ 20 kV
VLF-spanning truesinus® 0 – 38 kVeff VLF-rechthoekspanning 0 – 57 kV
Frequentiebereik 0,01 – 1 Hz
Max. capacitieve last  tot 20 µF; 3 µF @ 0,1 Hz bij 38 kVeff

VLF-hoogspanningsgenerator PHG 80 Optie Optie Optie
Gelijkspanning 0 tot ±80 kV; Imax = 1,8 mA @ 80 kV; 90 mA @ 20 kV
VLF-spanning truesinus® 0 – 57 kVeff  VLF-rechthoekspanning 0 – 80 kV
Frequentiebereik 0,01 – 1 Hz
Max. capacitieve last  tot 20 µF; 1,2 µF @ 0,1 Hz bij 57 kVeff 

3 µF @ 0,1 Hz bij 38 kVeff

II. Kabelbeproeving

Gelijkspanningstest tot 40 kV, Imax = 50 mA
60 / 70 / 80 kV* Optie Optie Optie

VLF-beproeving truesinus® 38 / 44 / 57 kVeff* Optie Optie Optie
Kabelmantelbeproeving tot 40 kV, Imax = 50 mA  

Max. spanning instelbaar

III. Foutopsporing kabel

Isolatieweerstandmeting
Spanning tot 1.000 V Meetbereik: 0 ohm – 5 Gohm
3-fasige meting L-N, L-L via HS-aansluiting – –
3-fasige meting L-N, L-L via LS-aansluiting met TDR-aansluitkabel, 50 m Optie Optie

= meegeleverd/optie = optioneel verkrijgbaar/– = niet beschikbaar 

*zie optionele hoogspanningsbronnen boven
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Technische gegevens
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III. Foutopsporing kabel

Impulsechomethode
De technische gegevens van de impulsreflectiemeting treft u aan op het gegevensblad van de impulsechometer IRG 4000.
Voorlokalisatiemethoden
 ▪ TDR impulsreflectiemethode

 – 3-fasige meting L-N, L-L via HS-aansluiting – –

 – 3-fasige meting L-N, L-L via LS-aansluiting met TDR-aansluitkabel, 50 m Optie Optie
 ▪ SIM/MIM secundaire-meervoudige impulsmethode tot 32 kV

 ▪ DC-SIM/MIM secundaire-meervoudige impulsmethode in de DC-modus tot 32 kV, Imax = 120 mA

 ▪ Conditionering-SIM/MIM kabelfoutconditionering met aansluitende SIM/MIM-meting

 ▪ ICM stootstroommethode tot 32 kV
 ▪ DC-ICM stootstroommethode in de DC-modus tot 32 kV, Imax = 120 mA

 ▪ Uitslingermethode tot 40 kV

 ▪ Berekening van de doorslagspanning tot 40 kV*

 ▪  Verschilmethoden  
voor de voorlokalisatie van kabelfouten in vertakte laagspannings- en middenspanningsnetwerken:  
stootstroom-verschilmethode, uitslinger-verschilmethode, stootstroom-verschilmethode in DC-modus

Optie – –

 ▪  Meetbrugmeting voor de voorlokalisatie van kabels- en kabelmantelfouten 
(shirla - BAUR kabelmantelbeproevings- en foutlokalisatieapparaat)

Optie Optie Optie

Foutconditionering door branden
Spanning 0 – 10 kV, tot 32 A; 2,3 kVA Optie Optie Optie
Spanning 0 – 15 kV, tot 90 A; 6 kVA Optie Optie Optie

Nalokalisatiemethoden
 ▪ Akoestische nalokalisatie: Spanningsbereiken: 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV**

 – Universele ontvanger, bodemmicrofoon, hoofdtelefoon Optie Optie Optie
 ▪  Stapspanningmethode tot 40 kV, Imax = 50 mA

 – Universele ontvanger / apparaat voor de lokalisatie van aardfouten KMF 1 Optie Optie Optie
 ▪ Lokalisatie van het tracé,  toonmethoden (twistveld- en minimumdistorsiemethode) Optie Optie Optie

Apparatuur voor toonmethode en lokalisatie van het tracé:
 – Geïntegreerde toongenerator TG 600, 600 VA Optie Optie –
 – Mobiele toongenerator TG 20/50, 20 VA/50 VA Optie Optie Optie
 – Universele ontvanger, detectiestaaf SP 30 Optie Optie Optie

IV. Veiligheids- en beschermingsvoorzieningen

Veiligheidsstandaard volgens EN 50191 en EN 61010-1
Elektrische beveiliging Overspanningscategorie IV/300 
Veiligheidsbewaking Veiligheidsaarding, bedrijfsaarde, hulpaarding, potentiaalsignalering, HS-

aansluitingen, achterdeuren, noodstopschakelaar
Bewaking van de 
voedingsspanning

Overspanningsbeveiliging, onderspanningbeveiliging

Scheidingstransformator 5 kVA of 7 kVA met inschakelstroombegrenzing Optie Optie Optie

= meegeleverd/optie = optioneel verkrijgbaar/– = niet beschikbaar 
* zie optionele hoogspanningsbronnen in paragraaf “I. Hoogspanning”
* zie paragraaf “I. Hoogspanning" voor gegevens over stootspanning en beschikbare opties
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V. Systeemgegevens

Fase- en apparaatkeuze
Automatische keuze uit fasen en apparaten  (Keuze uit apparaten) –
HS-aansluiting

 – 3 x 1-fasige HS-aansluitkabel, 50 m – –
 – 3 x 1-fasige HS-aansluitkabel, 80 m Optie – –
 – 1-fasige HS-aansluitkabel, 50 m –
 – 1-fasige HS-aansluitkabel, 80 m – Optie Optie
 – Kabelhaspelframe
 – Kabelhaspelframe met motoraandrijving Optie Optie Optie

LS-aansluiting
 – LS-aansluitveld voor aansluiting van externe meetapparaten
 – TDR-aansluitkabel, 3-fasig, 50 m op handhaspel, meetcategorie CAT IV/600 V Optie Optie

Externe noodstopinrichting met indicatielampjes, incl. aansluitkabel 50 m Optie Optie Optie

Besturingssysteem en display
Besturingssysteem Windows 10
Geheugen 8 GB RAM Vaste schijf SSD-industriestandaard
Display TFT-monitor 19", schermresolutie: 1280 x 1024

2e TFT-monitor 19" Optie Optie Optie
Software en gegevensmanagement
BAUR Fault Location App Voor de afstandsbediening van de stootspanningsgenerator  Optie Optie Optie
Besturing via laptop Optie Optie Optie
Meer informatie over de software voor de foutlokalisatie in kabels treft u aan op het gegevensblad voor de impulsechometer IRG 4000.
Meer informatie over de software voor beproeving en diagnose treft u aan op het gegevensblad voor de BAUR-software 4. 

Systeemvoeding en bedrijfsomstandigheden
Invoerspanning 190 – 264 V, 47 – 63 Hz  
Max. stroomverbruik 7,5 kVA
OVS 500 VA voor industrie-pc
Omgevingstemperatuur HS-ruimte: -20 °C tot +50 °C; bedieningszone: 0 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C
Synchroongenerator 7 kVA, 230 V Optie Optie Optie
Elektronisch generator 5 kVA, 230 V Optie Optie Optie
Systeem Battery-Power voor accumodus, accucapaciteit 5 kWh, 230 V Optie Optie Optie
Verwarmingsventilator 230 V, 2.000 W Optie Optie Optie
Airconditioning 230 V Optie Optie Optie
Gewicht
Standaardversie vanaf 800 kg vanaf 800 kg vanaf 450 kg

Contact:

BAUR-vertegenwoordigingen:
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

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

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


