
titron®
Automatyczny system lokalizacji uszkodzeń kabli BAUR 

Nowy system BAUR titron® to system lokalizacji uszkodzeń kabli nowej generacji. To 
w pełni automatyczny, centralnie sterowany i inteligentny system do wykrywania 
uszkodzeń, badania i diagnostyki kabli*.

Dzięki nowatorskiej koncepcji obsługi i wydajnej technologii titron® wykonuje 
zadania pomiarowe szybciej, łatwiej i dokładniej. Wszystkie funkcje samochodu 
pomiarowego są sterowane centralnie przez oprogramowanie BAUR titron. Intu-
icyjny interfejs, perfekcyjnie dostosowany do przebiegu lokalizacji uszkodzeń kabla 
wspomaga użytkownika w trakcie całej tej procedury. 

Lokalizacja uszkodzeń. W oparciu o dużą liczbę czynników, które system inteligent-
nie wiąże ze sobą specjalnie w tym celu opracowanym algorytmem, generowane są 
zalecenia odnośnie do przebiegu lokalizacji uszkodzeń. Mimo to użytkownik może 
w każdej chwili odstąpić od zaleceń systemu i przeprowadzić proces pomiarowy na 
podstawie własnych doświadczeń. Do lokalizacji uszkodzeń kabli mogą być wykorzy-
stywane zarówno wypróbowane i stale doskonalone metody, jak i nowo opracowa-
na metoda kondycjonowania SIM/MIM, która jeszcze bardziej zwiększa efektywność 
i szybkość wyszukiwania trudnych w lokalizacji, mokrych uszkodzeń kabli. 

Badanie i diagnostyka*. Badanie napięciowe i diagnostyka funkcjonowania* 
to sensowne uzupełnienie systemu lokalizacji uszkodzeń kabli. Bezpośrednio po 
pracach nad kablami odniesionymi do ziemi mamy możliwość przeprowadzenia 
pomiaru wyładowania niezupełnego w celu oceny stanu kabla.

Wysokie napięcie i funkcje

 ▪  Napięcie stałe do 40 kV (do 80 kV*)

 ▪ Napięcie VLF-truesinus® do 57 kVskut.*

 ▪  Napięcie udarowe do 32 kV  

 ▪ Badanie kabla  

 ▪ Badanie powłoki kabla

 ▪ Lokalizacja uszkodzeń kabla

 ▪ Lokalizacja trasy kabla

 ▪ Diagnostyka kabla*:

 – Pomiar współczynnika strat 
 –  Pomiar i lokalizację wyładowań  

niezupełnych

Wzrost efektywności dzięki 
innowacyjnej technologii

 ▪  Aplikacja BAUR Fault Location App* do 
zdalnego sterowania lokalizacją dokładną

 ▪  Kompaktowy i w pełni wyposażony system 
badania i lokalizacji uszkodzeń titron® 40-1C 
do montażu w bardzo małych samochodach 

 ▪ Interfejs do systemów GIS*

 ▪  Energia udaru do 3000 J, pełna energia 
udaru na wszystkich stopniach napięcia 

 ▪  Precyzyjne metody lokalizacji wszelkiego 
rodzaju uszkodzeń różnych kabli, np. 

 –  SIM/MIM – Najefektywniejsza metoda 
poszukiwania uszkodzeń kabli

 –  Kondycjonowanie SIM/MIM – Metoda 
pomocna do znajdowania trudnych w 
lokalizacji, mokrych uszkodzeń

 –  DC-SIM/MIM – Do uszkodzeń z przebi-
ciem i uszkodzeń przerywanych

 –  Przedstawienie obwiedni dla uszkodzeń 
przerywanych – Nawet niewielkie 
zmiany impedancji są uwidoczniane i 
zapisywane. 

 –  Metody 3-fazowe z rozprzęganiem 
prądu* do lokalizacji uszkodzeń w 
rozgałęzionych sieciach

 ▪  Skuteczna i szybka lokalizacja uszkodzeń 
dzięki najwyższej częstotliwości udarów o 
maksymalnej mocy

 ▪  Maksimum bezpieczeństwa dla  
użytkownika i systemu
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Inteligentny system do lokalizacji, badania i 
diagnostyki uszkodzeń kabli

 ↗ Wygodna obsługa z prostym przewodnikiem użytkownika

 ↗ Wydajna technika i najwyższe standardy bezpieczeństwa

 ↗  Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji  
BAUR Fault Location App*

 ↗ Wersja kompaktowa do montażu w małych samochodach

* Opcje

Widok samochodu pomiarowego wraz z opcjami
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Nowa koncepcja intuicyjnej obsługi

 ↗  Intuicyjny nowoczesny interfejs użytkownika w 
wielu językach – długie wdrażanie do pracy nie jest 
konieczne

 ↗  Zautomatyzowane operacje dla szybkiego i  
bezpiecznego poszukiwania uszkodzeń kabli 

 ↗  Funkcja Smart Cable Fault Location Guide optymalnie 
pomaga użytkownikowi w lokalizacji uszkodzeń kabli 

 ↗  BAUR GeoBase Map*: 
 – Wyjątkowe połączenie map drogowych z  

przebiegiem kabli 
 – Wyznaczanie aktualnej pozycji z wykorzystaniem 

GPS 
 – Wyświetlanie odcinków kablowych i miejsc uszkodzonych na mapie

 ↗  Cable Mapping Technology CMT: Zestawienie osprzętu kablowego i uszkodzeń w odniesieniu do długości kabla

 ↗   Wszystkie dane na temat trasy kabla, jak położenie geograficzne*, poziom napięcia, mufy, wszystkie wartości pomiarowe itp. 
są zapisywane automatycznie i mogą być w każdej chwili wywołane z pamięci. 

 ↗  Szybkie i łatwe sporządzanie przejrzystych, precyzyjnych protokołów pomiarowych – z dowolnie wybranym logo firmy, 
 komentarzami i odwzorowaniami krzywych pomiarowych.

titron®
Stan techniki w zakresie lokalizacji uszkodzeń kabli

Centralne sterowanie automatyczne z pełną kontrolą systemu

 ↗  Centralne sterowanie systemem za pomocą wydajnego komputera PC 
klasy przemysłowej

 ↗    Najwyższa efektywność i precyzja pomiaru dzięki optymalnie 
dopasowanej ścieżce pomiarowej, w połączeniu z nowoczesnym 
cyfrowym przetwarzaniem sygnału

 ↗  Najwyższy poziom niezawodności dzięki monitorowaniu i rejestrowaniu 
wszystkich zdarzeń systemowych

 ↗ Szybkie uruchamianie: gotowość do pracy w kilka sekund

Wygodna praca

 ↗  Duży monitor 19" zapewnia większą wydajność i lepszą 
przejrzystość obrazu podczas analizy (opcjonalnie dostępny 
jest drugi monitor)

 ↗ Typowa, wygodna obsługa za pomocą myszy i klawiatury 

 ↗  Wypróbowany system operacyjny Windows

 ↗  Możliwość instalacji programów biurowych, jak np. MS Offi-
ce, wewnętrznych systemów ERP w przedsiębiorstwie, GIS i 
aplikacji internetowych. 

 ↗  Standardowe porty pozwalają podłączać dowolne drukarki, 
laptopy i nośniki danych.

 ↗  Interfejs GIS* umożliwia przesyłanie danych kabla między 
systemem GIS a oprogramowaniem systemowym BAUR.

Widok samochodu pomiarowego wraz z opcjami

Samochód pomiarowy do diagnostyki kabli online

 ↗ Wsparcie techniczne online 
 –  Serwis firmy BAUR może za Państwa zgodą połączyć się 

z komputerem w Państwa samochodzie pomiarowym, 
zidentyfikować problem i szybko znaleźć rozwiązanie. 

 –  Państwa inżynierowie mogą w czasie lokalizacji uszko-
dzenia dzielić pulpit z technikiem pomiarowym na miej-
scu i wspomagać go w analizowaniu wyników pomiaru 
(ew. konieczna licencja na oprogramowanie współdziele-
nia pulpitu)

* Opcja

Wymienione nazwy urządzeń są znakami towarowymi lub nazwami 
produktów poszczególnych firm.
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titron®
Parę kliknięć wystarczy, żeby znaleźć uszkodzenie!

Smart Cable Fault Location Guide

 ↗  Inteligentny Smart Cable Fault Location Guide prowadzi użytkownika krok po kroku – szybko i efektywnie – do uszkodzenia 
kabla.

 ↗  Specjalny algorytm na bieżąco analizuje aktualne wyniki pomiarów i generuje z nich dla użytkownika optymalne zalecenia 
odnośnie do dalszego postępowania, żeby niezawodnie odnaleźć uszkodzenie kabla.

 ↗  Automatyczna analiza uszkodzeń z poglądowym przedstawieniem graficznym pozwala na lepsze rozeznanie się 

 ↗  Asystent napięcia pomiaru: 
 – System zaleca wartości napięcia odpowiednio do parametrów kabla i typu uszkodzenia
 – Napięcia pomiaru mogą być zdefiniowane indywidualnie zależnie od użytkownika. 

 ↗  Automatyczne ustawienie kursora na końcu kabla i w miejscu uszkodzenia

 ↗  Automatyczne nastawianie parametrów odpowiednich dla wybranej metody umożliwia szybką i skuteczną lokalizację uszko-
dzeń 

 ↗ Poglądowe graficzne przedstawienie wyników pomiaru, z funkcjami przydatnymi do ich analizy

A wszystko przy pełnej elastyczności procedury dla rutynowanych użytkowników! Doświadczony technik pomiarowy może na 
każdym etapie procesu pomiaru bezpośrednio skorzystać ze swojej wiedzy fachowej i wybrać indywidualny sposób postępowania.

Obszerna koncepcja bezpieczeństwa zgodna z najnowszymi normami

 ↗  Koncepcja bezpieczeństwa wg EN 61010-1 i EN 50191

 ↗  Monitorowanie wszystkich parametrów istotnych dla bezpieczeństwa 
(uziemienie ochronne i pomocnicze, drzwi tylne i gniazda wysokiego 
napięcia)

 ↗   Podział na strefę roboczą i wysokiego napięcia

 ↗ Czerwona i zielona lampka sygnalizująca stan pracy

 ↗  Wyłącznik awaryjny w strefie roboczej i opcjonalnie zewnętrzne urządzenie 
wyłączania awaryjnego

 ↗ Wyłącznik kluczykowy przeciw nieuprawnionemu uruchomieniu 

 ↗  Wszystkie istotne w eksploatacji komunikaty błędów wyświetlane są na  
ekranie i są natychmiast widoczne dla użytkownika.

Faza

SIM/MIM Uszkodzenie wysokoomowe na L3N. Następny krok: Dokładna lokalizacja

Odcinek 
kablowy

Długość kabla Poziom napięcia Fazy

Koniec999 mStart

L1
L1

L2

L2
L3

L3
N

N

Dane kabla312/20 kV999 mMPS 135

Analiza uszkodzenia Wstępna lokalizacja Dokładna lokalizacja Raport

Zalecenie  
Smart Cable Fault Location Guide

Cable Fault Mapping: Miejsce  
uszkodzenia z podaniem odległości

Wybór fazy

Przedstawienie 
kabla

806 m

Widok samochodu pomiarowego wraz z opcjami
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* Opcja

Zdalne sterowanie systemem titron® za pomocą smartfona lub tabletu

W trakcie wyszukiwania dokładnej lokalizacji wszystkie istotne funkcje systemu titron® można 
obsługiwać zdalnie za pomocą aplikacji BAUR Fault Location App:
 – włączanie i wyłączanie generatora napięcia udarowego,

 –  ustawianie napięcia udarowego i częstotliwości udarów (5 – 20 udarów/min, pojedynczy 
udar),

 – wybór zakresu napięcia udarowego,

Dzięki temu użytkownik ma możliwość uruchomienia wysokiego napięcia dopiero po do-
tarciu na wcześniej zlokalizowane miejsce uszkodzenia. Po zlokalizowaniu usterki wysokie 
napięcie można wyłączyć. W ten sposób obciążenie kabla i systemu jest ograniczane do 
niezbędnego minimum, a bezpieczeństwo znacznie się poprawia. 

titron®
Oszczędne i bezpieczne wyszukiwanie dokładnej lokalizacji za pomocą 
aplikacji BAUR Fault Location App*

Miejscowość i miejsce uszkodzenia w mgnieniu oka 

Dane kabla są przesyłane przez system titron® do aplikacji Fault Location App i 
wyświetlane na mapie w aplikacji. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji zawsze 
aktualne informacje o 

 ↗ trasie kabla (jeżeli jest dostępna),

 ↗ wstępnie określonym miejscu uszkodzenia,

 ↗ miejscowości, w której znajduje się samochód pomiarowy.

Monitorowanie i dopasowywanie parametrów pomiaru w trakcie lokalizacji 
uszkodzeń

W trybie lokalizacji uszkodzeń użytkownik ma zawsze podgląd najważniejszych 
parametrów pomiaru: 

 ↗ stanu wysokiego napięcia , 

 ↗ napięcia wyjściowego, maks. dopuszczalnego napięcia, 

 ↗ częstotliwości udarów, energii udaru, czasu trwania pomiaru,

 ↗ krzywa ładowania i rozładowania kondensatora SSG.

Obsługiwane urządzenia

 –  iPhone,  iPad, iPaD mini, iPod touch   
(iOS od wersji 9.2 wzwyż)

 –  Urządzenia z systemem Android OS 
(od wersji 4.0.3 wzwyż)

Korzyści dla klienta 

 ↗  Mniejsze obciążenie kabla

 ↗  Mniejsze zużycie systemu dzięki znacznie ograniczonemu czasowi użytkowania 

 ↗ Wysoki poziom bezpieczeństwa personelu kontrolnego i otoczenia 

 ↗  Większa efektywność dokładnej lokalizacji uszkodzeń dzięki monitorowaniu 
i dopasowywaniu parametrów napięcia bezpośrednio na miejscu w trakcie 
dokładnej lokalizacji
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Dane techniczne

titron® 
3-fazowy

titron® 
1-fazowy

titron®  
compact

I. Napięcie wyjściowe

Napięcie udarowe
Zakresy napięcia udarowego 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV
Energia udaru 3 000 J @ 8, 16 i 32 kV Energia udaru 

do wyboru
Energia udaru 

do wyboru
Energia udaru 

do wyboru2050 J @ 8, 16 i 32 kV
1540 J @ 8, 16 i 32 kV

Dodatkowy generator napięcia 
udarowego

SZ 1550: SZ 2650: Opcja Opcja Opcja

dla klasy energii udarowej 3 000 J: 1 820 J @ 4 kV 2 890 J @ 4 kV
dla klasy energii udarowej 2 050 J: 1 580 J @ 4 kV 2 660 J @ 4 kV
dla klasy energii udarowej 1 540 J: 1 460 J @ 4 kV 2 530 J @ 4 kV
Częstotliwość udarów 5 – 20 udarów/min, udar pojedynczy
Czas ładowania kondensatora Maks. napięcie udarowe 32 kV w 3 s

Napięcie stałe i napięcie VLF
Napięcie stałe 0 – 40 kV, Imaks. 50 mA

0 – 80 kV (dzięki integracji urządzenia kontrolne WN AC/DC PGK) Opcja Opcja Opcja
Generator wysokiego napięcia VLF viola Opcja Opcja Opcja

Napięcie stałe Od 0 do ±60 kV

Napięcie VLF truesinus® 0 – 44 kV skut. Napięcie prostokątne 0 – 60 kV
Zakres częstotliwości 0,01 – 0,1 Hz
Maks. obciążenie pojemnościowe do 10 µF; 0,85 µF @ 0,1 Hz przy 44 kVskut.

2,7 µF @ 0,03 Hz przy 44 kVskut.  ; 7,7 µF @ 0,01 Hz przy 44 kVskut.

Generator wysokiego napięcia VLF PHG 70 Opcja Opcja Opcja
Napięcie stałe 0 do ±70 kV; Imaks. = 10 mA @ 70 kV; 90 mA @ 20 kV
Napięcie VLF truesinus® 0 – 38 kVskut. Napięcie prostokątne 0 – 57 kV
Zakres częstotliwości 0,01 – 1 Hz
Maks. obciążenie pojemnościowe  do 20 µF; 3 µF @ 0,1 Hz przy 38 kVskut.

Generator wysokiego napięcia VLF PHG 80 Opcja Opcja Opcja
Napięcie stałe 0 do ±80 kV; Imaks. = 1,8 mA @ 80 kV; 90 mA @ 20 kV
Napięcie VLF truesinus® 0 – 57 kVskut.  Napięcie prostokątne 0 – 80 kV
Zakres częstotliwości 0,01 – 1 Hz
Maks. obciążenie pojemnościowe  do 20 µF; 1,2 µF @ 0,1 Hz przy 57 kVskut.

3 µF @ 0,1 Hz przy 38 kVskut.

II. Sprawdzenie kabla

Test napięciem stałym do 40 kV, Imaks. 50 mA
60 / 70 / 80 kV* Opcja Opcja Opcja

Test VLF truesinus® 38 / 44 / 57 kVskut.* Opcja Opcja Opcja
Badanie powłoki kabla do 40 kV, Imaks. 50 mA  

Napięcie maks. regulowane

III. Lokalizacja uszkodzeń kabli

Pomiar rezystancji izolacji
Napięcie do 1 000 V Zakres pomiarowy: 0 omów – 5 gigaomy
Pomiar 3-fazowy L-N, L-L przez przłącze w.n. – –
Pomiar 3-fazowy L-N, L-L przez przłącze n.n. kablem połączeniowym TDR, 50 m Opcja Opcja

= wchodzi w zakres dostawy / Opcja = dostępne opcjonalnie / – = niedostępne 
*patrz opcjonalne źródła wysokiego napięcia powyżej
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Dane techniczne

titron®  
3-fazowy

titron® 
1-fazowy

titron®  
compact

III. Lokalizacja uszkodzeń kabli

Reflektometria impulsowa
Dane techniczne dotyczące pomiaru impulsów odbitych są dostępne w karcie informacyjnej reflektometru impulsowego IRG 4000.
Metody lokalizacji wstępnej
 ▪ Metoda impulsu odbitego TDR

 – Pomiar 3-fazowy L-N, L-L przez przłącze w.n. – –

 – Pomiar 3-fazowy L-N, L-L przez przłącze n.n. kablem połączeniowym TDR, 50 m Opcja Opcja
 ▪ SIM/MIM Metoda impulsu wtórnego / metoda impulsów wielokrotnych do 32 kV

 ▪ DC-SIM/MIM Metoda impulsu wtórnego / metoda impulsów wielokrotnych w trybie DC do 32 kV, Imaks. = 120 mA

 ▪ Kondycjonowanie-SIM/MIM Kondycjonowanie uszkodzenia, po którym przeprowadzany jest pomiar SIM/MIM

 ▪ ICM Metoda prądu udarowego do 32 kV

 ▪ DC-ICM Metoda prądu udarowego w trybie DC do 32 kV, Imaks. = 120 mA

 ▪ Decay Metoda zanikowa do 40 kV

 ▪ Ustalanie napięcia przebicia do 40 kV*

 ▪  Metody różnicowe  
Do wstępnej lokalizacji uszkodzęń w rozgałęzionych sieciach niskiego i średniego napięcia: ICM - metoda różnicowa, 
Decay - metoda różnicowa, DC-ICM - metoda różnicowa

Opcja – –

 ▪  Mostek pomiarowy do wstępnej lokalizacji uszkodzeń kabla i płaszcza kabla 
(shirla – system testowania płaszcza kabla i lokalizacji uszkodzeń firmy BAUR)

Opcja Opcja Opcja

Kondycjonowanie uszkodzeń przez palenie
Napięcie 0 – 10 kV, do 32 A; 2,3 kVA Opcja Opcja Opcja
Napięcie 0 – 15 kV, do 90 A; 6 kVA Opcja Opcja Opcja

Metody określania dokładnej lokalizacji
 ▪ Lokalizacja akustyczna Zakresy napięcia: 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV**

 – Odbiornik uniwersalny, mikrofon gruntowy, słuchawki Opcja Opcja Opcja
 ▪  Metoda napięcia krokowego do 40 kV, Imaks. 50 mA

 – Odbiornik uniwersalny / Lokalizator zwarć doziemnych KMF 1 Opcja Opcja Opcja
 ▪  Lokalizacja trasy kabla, Metody wykorzystujące częstotliwość tonu  

(Metoda skrętu pola i minimalnego zmętnienia) Opcja Opcja Opcja

Wyposażenie dla metody częstotliwości tonu i lokalizacji trasy kabla:
 – Zintegrowany nadajnik częstotliwości akustycznej TG 600, 600 VA Opcja Opcja –
 – Przenośny nadajnik częstotliwości akustycznej TG 20/50, 20 VA/50 VA Opcja Opcja Opcja
 – Odbiornik uniwersalny, sonda poszukiwań SP 30 Opcja Opcja Opcja

IV. Urządzenia bezpieczeństwa i ochrony

Standard bezpieczeństwa zgodny z EN 50191 i EN 61010-1
Bezpieczeństwo elektryczne Kategoria przepięciowa IV/300 
Monitorowanie  
bezpieczeństwa

Uziemienie ochronne, uziemienie robocze, uziemienie pomocnicze, monitorowanie 
potencjału, przyłącza w.n., drzwi tylne, wyłącznik awaryjny

Monitorowanie napięcia 
zasilania

Ochrona przepięciowa, ochrona podnapięciowa

Transformator separacyjny 5 kVA albo 7 kVA z ogranicznikiem prądu rozruchu Opcja Opcja Opcja

= wchodzi w zakres dostawy / Opcja = dostępne opcjonalnie / – = niedostępne 
* patrz opcjonalne źródła wysokiego napięcia w rozdziale „I. Wysokie napięcie”
** Dane dotyczące napięcia udarowego i dostępnych opcji można znaleźć w rozdziale „I. Wysokie napięcie”
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Dane techniczne
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V. Dane systemowe

Wybór fazy i urządzenia
Automatyczny wybór fazy i urządzenia  (Wybór 

urządzenia)
–

Przyłącze wysokiego napięcia
 – 3 x 1-fazowy kabel do podłączania w.n., 50 m – –
 – 3 x 1-fazowy kabel do podłączania w.n., 80 m Opcja – –
 – 1-fazowy kabel do podłączania w.n., 50 m –
 – 1-fazowy kabel do podłączania w.n., 80 m – Opcja Opcja
 – Podstawa bębna kabla
 – Stelaż bębna kablowego z silnikiem Opcja Opcja Opcja

Przyłącze niskiego napięcia
 – Pole przyłączeniowe dla zewnętrznych przyrządów pomiarowych
 – Kabel połączeniowy TDR, 3-fazowy, 50 m, na bębnie ręcznym, kategoria pomiaru CAT IV/600 V Opcja Opcja

Zewnętrzna wyłącznik awaryjny z lampkami sygnalizacyjnymi, z kablem połączeniowym 50 m Opcja Opcja Opcja

System operacyjny i wyświetlacz
System operacyjny Windows 10
Pamięć 8 GB RAM
Dysk twardy SSD standard w branży
Wyświetlacz Monitor TFT 19", rozdzielczość ekranu: 1280 x 1024

2. monitor TFT 19" Opcja Opcja Opcja
Oprogramowanie i zarządzanie danymi
BAUR Fault Location App Do zdalnego sterowania generatorem napięcia udarowego  Opcja Opcja Opcja
Sterowanie przez laptop Opcja Opcja Opcja
Dalsze informacje dotyczące oprogramowania do lokalizacji uszkodzenia kabla są dostępne w karcie informacyjnej reflektometru impulsowego IRG 4000.
Dalsze informacje dotyczące oprogramowania do badania i diagnostyki są dostępne w karcie informacyjnej oprogramowania BAUR 4. 

Zasilanie systemu i warunki eksploatacji
Napięcie wejściowe 190 – 264 V, 47 – 63 Hz  Maks. pobór mocy: 7,5 kVA
UPS 500 VA dla komputerów przemysłowych
Temperatura otoczenia Pomieszczenie wysokiego napięcia: –20 °C do +50 °C; przestrzeń obsługi: 0 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania -20°C do +60°C
Generator synchroniczny 7 kVA, 230 V Opcja Opcja Opcja
Generator elektroniczny 5 kVA, 230 V Opcja Opcja Opcja
System Battery-Power zasilanie akumulatorowe, pojemność 5 kWh, 230 V Opcja Opcja Opcja
Termowentylator 230 V, 2 000 W Opcja Opcja Opcja
Klimatyzator 230 V Opcja Opcja Opcja
Ciężar
Wersja standardowa od 800 kg od 800 kg od 450 kg

Kontakt:

Przedstawicielstwa 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

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


