
liona
Detektor WNZ online BAUR

liona to przenośny detektor WNZ online do lokalizacji i pomiarów wyładowań 
 niezupełnych w kablach i urządzeniach sterowniczych podczas eksploatacji.

Urządzenie liona umożliwia testowanie instalacji kablowych i rozdzielni pod kątem 
wyładowań niezupełnych oraz tworzenie analiz trendu online i bez wyłączania z 
sieci. Już szybki test WNZ (czas trwania: 2 – 3 minut) pozwala w niezawodny  sposób 
ocenić stan danego urządzenia. Użytkownik jest niezwłocznie informowany o 
 ewentualnej konieczności ingerencji lub gruntownego serwisu, takiego jak np. 
 intensywne pomiary diagnostyczne w trybie offline.

Algorytm DeCIFer® będący sercem oprogramowania pozwala jednoznacznie odróż-
nić sygnały zakłóceniowe od wyładowań niezupełnych. W ten sposób urządzenie 
liona dostarcza rozstrzygających wyników również przy wysokim poziomie zakłóceń.

Opcjonalnie dostępny transponder iPD pozwala na dokładną lokalizację wyładowań 
niezupełnych i określenie długości kabla.

Funkcje i cechy

liona
 ▪  Prosta i szybka realizacja pomiaru 

wyładowań niezupełnych online do 
sprawdzania odcinka kablowego pod kątem 
wyładowań niezupełnych (w 2 – 3 minut)  

 ▪  Automatyczna detekcja wyładowań 
niezupełnych przy użyciu algorytmu 
DeCIFer®

 ▪  Pomiar wyładowań niezupełnych 
online możliwy również w przypadku 
występowania wysokim poziomie zakłóceń

 ▪  Zastosowanie w kablach średniego i 
wysokiego napięcia

 ▪  Trwały monitoring odcinka kablowego 
pod kątem aktywności wyładowań 
niezupełnych do 30 dni

 ▪  24-godzinny test uruchomieniowy zgodnie 
z IEC 60840

 ▪  Regularny monitoring wyładowań 
niezupełnych krytycznych odcinków 
kablowych (np. instalacji przemysłowych) z 
użyciem na stałe zainstalowanych czujników

 ▪  Równoczesna ocena 4 kanałów 
pomiarowych

 ▪  Kompaktowy, lekki i łatwy w transporcie

 ▪  Pomiary możliwe również w trybie zasilania 
akumulatorowego bez dostępu do sieci

liona i iPD
 ▪  Pomiar długości kabla online w kablach 

średniego i wysokiego napięcia

 ▪  Automatyczna precyzyjna lokalizacja 
online wyładowań niezupełnych z użyciem 
algorytmu DeCIFer® oraz nowa technologia 
oparta na sztucznych odbiciach

 ▪  Możliwy pomiar długości w kablach z 
mufami cross bonding

 ▪  Łatwa ocena dzięki specjalnemu 
automatycznemu trybowi zwalniania AUTO 
SWEEP

 ▪  Optymalna ochrona urządzenia i transport 
w miejscu użycia dzięki praktycznej walizce 
transportowej do urządzenia liona, iPD i 
osprzętu 

 ▪  Pomiary możliwe również w trybie zasilania 
akumulatorowego bez dostępu do sieci
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Niezawodny, oszczędny, prosty w obsłudze
 ↗  Pomiar wyładowań niezupełnych online do odcinków 

kablowych podczas eksploatacji

 ↗  Automatyczna ocena WNZ: wiedza ekspercka nie jest 
wymagana

 ↗  Wyjątkowa nowa technologia oparta na sztucznych 
odbiciach przeznaczona do lokalizacji WNZ online*

*  w połączeniu z opcjonalnie dostępnym transponderem iPD

Rysunek: liona wraz z walizką z akcesoriami i opcjonalnie dostępnym transponderem  iPD



Dane techniczne

liona

Zakres pomiaru WNZ w 
kablach

5 pC – 1 000 nC

Analiza WNZ  • PRPD (analiza wzorca wyładowań 
niezupełnych)

 • Kształt krzywej (analiza pojedynczych 
impulsów wyładowań niezupełnych)

Liczba kanałów wejściowych 4

Typy czujników TEV
HFCT

Zabezpieczenie przepięciowe 500 V

Częstotliwość impulsów 100 MSamples/s

Rozdzielczość 14 bitów

Wyzwalacze  • Sieć (wew.)
 • Zew. (TTL)
 • FM (transmiter synchronizujący)

Obszar analogowego napięcia 
wejściowego

±1,0 V (rozdzielczość ±61 µV)

Tryby pracy oprogramowania  • Tryb Pomiaru WNZ: do rutynowych i 
powtarzających się pomiarów

 • Tryb Zakres: do intensywnych testów

Rozdział sygnałów zakłócają-
cych i klasyfikacja WNZ

Algorytm DeCIFer®

Sporządzanie raportów na ekranie, PDF

Interfejs danych USB 2.0, Ethernet

Bezpieczeństwo i kompatybil-
ność elektromagnetyczna

Zgodność CE według dyrektywy 
niskonapięciowej (2014/35/UE) 
i dyrektywy o kompatybilności 
elektromagnetycznej (2014/30/UE)

Informacje ogólne

Napięcie wejściowe 90 – 264 V, 50/60 Hz

Akumulator Akumulator litowo-jonowo-polimerowy 
8 Ah; DC 12,6 V; 96 Wh

Czas pracy akumulatora co najmniej 3 godziny

Transmiter synchronizujący 
baterii

2 x bateria alkaliczna 1,5 V LR6

Temperatura otoczenia 
( podczas pracy)

od -10 do +45°C

Temperatura składowania od -20 do +60°C

Wilgotność powietrza ≤ 90%, bez kondensacji

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 550 x 350 x 225 mm

Ciężar

Walizka transportowa ok. 13,5 kg

Walizka z akcesoriami ok. 6,5 kg

Stopień ochrony IP67 w stanie zamkniętym

Oprogramowanie w języku angielskim, niemieckim, francuskim, 
portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, 
chińskim

Transponder iPD (opcja do lokalizacji WNZ, pomiaru długości kabla)

Napięcie impulsu maks. 500 V

Tryby zwalniania  • AUTO SWEEP
 • LEVEL TRIGGER

Opóźnienie sztucznego odbicia  • 10 µs 
 • 100 µs (do kabli <800 m)

Akumulator Akumulator linowo-jonowo-polimerowy  
4 Ah; DC 12 V

Czas pracy akumulatora ok. 15 godzin

Czas ładowania ok. 4 godzin

Stopień ochrony IP67 w stanie zamkniętym

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 295 x 146 x 347 mm

Ciężar (z walizką transportową) ok. 6 kg

Czujniki HFCT

Informacje ogólne

Impedancja obciążenia 
(zalecana)

50 Ω

Wyjście sygnału Przyłącze BNC

Czujnik HFCT 100/50

Funkcja transmisji 4,8 V/A

Zakres częstotliwości 60 kHz – 70 MHz

Średnica wewnętrzna: 48 mm, zewnętrzna: 
107 mm

Ciężar ok. 0,5 kg

Czujnik HFCT 140/100

Funkcja transmisji 4,7 V/A

Zakres częstotliwości 50 kHz – 80 MHz

Średnica wewnętrzna: 96 mm, zewnętrzna: 
150 mm

Ciężar ok. 1 kg

Czujnik TEV

Zakres częstotliwości 5 – 80 MHz

Wymiary  
(średnica x wys. x gł.)

68 x 78 x 27 mm

Impedancja obciążenia 
(zalecana)

50 Ω

Wyjście sygnału Przyłącze BNC

Ciężar ok. 0,1 kg

Połączenie magnetyczne

Forma obudowy Guma silikonowa wysokotemperaturowa

Karta informacyjna: BAUR GmbH · 896-221-4 · 09.2020 · Prawo do zmian zastrzeżoneStrona 2/3



Zakres dostawy

Detektor WNZ online liona
 ▪  Detektor WNZ online liona w walizce transportowej, wraz z:

 –  Laptop z zainstalowanym oprogramowaniem liona

 –  Instrukcja obsługi

 –  Instrukcja skrócona (PDF)

 ▪ Walizka z akcesoriami

 –  3 x czujnik indukcyjny HFCT 100/50 mm

 –  1 x czujnik indukcyjny HFCT 140/100 mm

 –  2 x czujnik pojemnościowy TEV

 –  3 x kabel koncentryczny BNC, 1,5 m

 –  3 x kabel koncentryczny BNC, 4 m

 –  10 x złączka wtykowa BNC

 –  Transmiter synchronizujący z bateriami

 –  Kabel uziemiający 2 m, z zaciskiem uziemiającym

 –  Kabel sieciowy 2,5 m

Akcesoria i opcja

 ▪ Transponder iPD w walizce transportowej, wraz z 

 –  1 x kabel koncentryczny BNC, 4 m

 –  1 x czujnik indukcyjny HFCT 100/50 mm

 –  Kabel uziemiający 2 m, z zaciskiem uziemiającym

 –  Kabel sieciowy 2,5 m

 –  Instrukcja obsługi

 ▪  Czujnik indukcyjny HFCT 100/50 mm

 ▪  Czujnik indukcyjny HFCT 140/100 mm

 ▪  Czujnik pojemnościowy TEV

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.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 Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 0957
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
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