
liona
Online přístroj k měření částečných výbojů BAUR

liona je přenosný online přístroj k měření a lokalizaci částečných výbojů (PD) 
v kabelech a rozvodnách za provozu.

Přístroj liona umožňuje online a bez nutnosti vypnutí testovat aktivitu částečných 
výbojů v kabelových soustavách a rozvodnách a vytvářet analýzy trendu. I rychlý test 
PD (délka: 2–3 minuty) dokáže spolehlivě posoudit aktuální stav vašeho systému. 
Neprodleně tak získáte informace o tom, zda je potřeba přijmout nějaká opatření 
nebo provést další údržbu, například rozsáhlá offline diagnostická měření.

Srdce softwaru tvoří algoritmus DeCIFer®, který umožňuje jednoznačně rozlišit rušivé 
signály a částečné výboje. Přístroj liona tak dokáže jednoznačné vypovídající výsledky 
poskytnout i v prostředí s vysokou úrovní šumu.

Volitelně dostupný transpondér iPD umožňuje přesně lokalizovat částečné výboje 
a určit délku kabelu.

Funkce a vlastnosti

liona
 ▪  Snadné a rychlé online měření PD za účelem 

kontroly částečných výbojů na kabelové 
trase (jen během 2–3 minut)  

 ▪  Automatická identifikace PD pomocí 
algoritmu DeCIFer®

 ▪  Online měření PD i při vysoké úrovni šumu

 ▪  Použití s VN a VVN kabely

 ▪  Trvalé monitorování aktivity PD na kabelové 
trase po dobu až 30 dnů

 ▪  24hod. kontrola při uvádění do provozu 
podle normy IEC 60840

 ▪  Pravidelné monitorování PD na kritických 
kabelových trasách (např. v průmyslových 
zařízeních) pomocí napevno instalovaných 
senzorů

 ▪  Současné vyhodnocování 4 měřicích kanálů

 ▪  Kompaktní a lehký přístroj, snadná 
přeprava

 ▪  Měření i bez napájení ze sítě díky provozu 
z akumulátoru

liona a iPD
 ▪  Online měření délky VN a VVN kabelů

 ▪  Automatická přesná online lokalizace 
PD pomocí algoritmu DeCIFer® a nová 
technologie na základě umělých odrazů

 ▪  Měření délky i na kabelech se spojkami 
s cross bondingem

 ▪  Snadné používání díky speciálnímu 
automatickému režimu spínání AUTO 
SWEEP

 ▪  Optimální ochrana přístroje a přeprava 
na místo použití díky praktickému 
transportnímu kufru na přístroj liona, 
transpondér iPD a příslušenství 

 ▪  Měření i bez napájení ze sítě díky provozu 
z akumulátoru
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Spolehlivý, hospodárný, snadno ovladatelný
 ↗  Online měření částečných výbojů v kabelových trasách za 

provozu

 ↗  Automatické vyhodnocování částečných výbojů: bez 
nutnosti odborných znalostí

 ↗  Jedinečná nová technologie na základě umělých odrazů 
pro online lokalizaci částečných výbojů*

* v kombinaci s volitelně dostupným transpondérem iPD

Obr.: liona vč. kufru s příslušenstvím a volitelně dostupného transpondéru iPD



Technické údaje

liona

Rozsah měření PD na 
kabelech

5 pC–1 000 nC

Analýza PD  • PRPD (analýza vzorků PD)
 • Tvar křivky (analýza jednotlivých impulzů PD)

Počet vstupních kanálů 4

Typy senzorů TEV
HFCT

Ochrana proti přepětí 500 V

Rychlost snímání 100 mil. vzorků/s

Rozlišení 14 bitů

Zdroje spínání  • Síť (interní)
 • Externí (TTL)
 • FM (synchronizační vysílač)

Analogový rozsah vstupního 
napětí

±1,0 V (rozlišení ±61 µV)

Provozní režimy softwaru  • Režim Měření PD: vhodný pro rutinní 
a opakovaná měření

 • Režim Scope: vhodný pro intenzivní 
zkoumání

Snímání rušivých signálů 
a klasifikace PD

Algoritmus DeCIFer®

Vytváření zpráv Na obrazovce, PDF

Datové rozhraní USB 2.0, Ethernet

Bezpečnost a 
elektromagnetická 
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)

Senzor TEV

Rozsah frekvencí 5–80 MHz

Rozměry  
(průměr × V × H)

68 × 78 × 27 mm

Impedance zátěže 
(doporučená)

50 Ω

Výstup signálu Přípojka BNC

Hmotnost Cca 0,1 kg

Připojení Magnetické

Tvarový díl tělesa Vysokoteplotní silikonová pryž

Senzory HFCT

Všeobecné informace

Impedance zátěže 
(doporučená)

50 Ω

Výstup signálu Přípojka BNC

Senzor HFCT 100/50

Funkce přenosu 4,8 V/A

Rozsah frekvencí 60 kHz–70 MHz

Průměr Vnitřní: 48 mm, vnější: 107 mm

Hmotnost Cca 0,5 kg

Senzor HFCT 140/100

Funkce přenosu 4,7 V/A

Rozsah frekvencí 50 kHz–80 MHz

Průměr Vnitřní: 96 mm, vnější: 150 mm

Hmotnost Cca 1 kg

Transpondér iPD (volitelný doplněk pro lokalizaci PD, měření délky 
kabelu)

Impulzní napětí Max. 500 V

Režimy spínání  • AUTO SWEEP
 • LEVEL TRIGGER

Prodleva umělého odrazu  • 10 µs 
 • 100 µs (pro kabely < 800 m)

Akumulátor Lithium-polymerový akumulátor,  
4 Ah; DC 12 V

Doba provozu z akumulátoru Cca. 15 hod.

Doba nabíjení Cca. 4 hod.

Krytí IP67 v zavřeném stavu

Rozměry (Š × V × H) 295 × 146 × 347 mm

Hmotnost (s transportním 
kufrem)

Cca 6 kg

Všeobecné informace

Vstupní napětí 90–264 V, 50/60 Hz

Akumulátor Lithium-iontový akumulátor, 8 Ah; 
DC 12,6 V; 96 Wh

Doba provozu z akumulátoru Min. 3 hod.

Baterie synchronizačního 
vysílače

2× alkalická baterie 1,5 V LR6

Okolní teplota (provoz) -10 °C až +45 °C

Teplota pro skladování -20 °C až +60 °C

Vlhkost vzduchu ≤ 90 %, nekondenzující

Rozměry (Š × V × H) 550 × 350 × 225 mm

Hmotnost

Transportní kufr Cca 13,5 kg

Kufr s příslušenstvím Cca 6,5 kg

Krytí IP67 v zavřeném stavu

Jazykové verze aplikace Angličtina, čínština, francouzština, němčina, 
portugalština, ruština, španělština
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Rozsah dodávky

Online přístroj k měření částečných výbojů liona
 ▪  Online přístroj k měření částečných výbojů liona v transportním kufru, vč. 

těchto součástí:

 –  Notebook s nainstalovanou aplikací liona

 –  Návod k obsluze

 –  Stručný návod (PDF)

 ▪ Kufr s příslušenstvím

 –  3× indukční senzor HFCT 100/50 mm

 –  1× indukční senzor HFCT 140/100 mm

 –  2× kapacitní senzor TEV

 –  3× koaxiální kabel BNC, 1,5 m

 –  3× koaxiální kabel BNC, 4 m

 –  10× konektor BNC

 –  Synchronizační vysílač vč. baterií

 –  Zemnicí kabel 2 m, se zemnicí svorkou

 –  Síťový kabel 2,5 m

Příslušenství a volitelné doplňky

 ▪ Transpondér iPD v transportním kufru, vč. těchto součástí: 

 –  1× koaxiální kabel BNC, 4 m

 –  1× indukční senzor HFCT 100/50 mm

 –  Zemnicí kabel 2 m, se zemnicí svorkou

 –  Síťový kabel 2,5 m

 –  Návod k obsluze

 ▪  Indukční senzor HFCT 100/50 mm

 ▪  Indukční senzor HFCT 140/100 mm

 ▪  Kapacitní senzor TEV
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Kontakt:

BAUR-Vertretungen:
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.eu

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

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

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 0957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com
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