
Preparado para tudo

Veículos para teste 
de cabos e sistemas
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Sistemas BAUR de localização de  
defeito de cabo e de diagnóstico

A BAUR oferece três tipos de soluções de sistema para  
cabos mono e trifásicos: os veículos para teste de cabos 
titron® ou transcable e a série Syscompact.

Deseja testar e avaliar de modo eficiente novas instalações ou sistemas de cabos 
existentes? Encontrar e solucionar problemas na rede o mais rápido possível? 
Ou oferecer a máxima segurança de fornecimento através de uma rede confiá-
vel e estável aos seus clientes todos os dias?

Então os modernos sistemas de localização de defeito e diagnóstico da BAUR 
são a solução ideal. Economiza-se tempo e dinheiro – seu dinheiro, mas princi-
palmente de seus clientes – com as tecnologias mais modernas e eficientes. 

 ↗ O sistema titron®
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Sistema com valor agregado
Cada vez menos colaboradores cumprem cada vez mais tarefas. Isso não precisa 
ter nenhuma influência sobre a qualidade do trabalho: os sistemas BAUR com-
pensam esse desenvolvimento por meio de softwares inteligentes. O usuário 
não lida mais com a operação técnica, mas atribui as tarefas ao sistema. O siste-
ma realiza o trabalho de modo eficiente e confiável, sem limitar o trabalho do 
usuário e nem influenciá-lo. A flexibilidade está acima de tudo, pois cada passo 
sugerido pelo sistema é de livre escolha. 

 ↗ O sistema transcable

 ↗ Syscompact 2000
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titron 
No mais novo estado da arte

O sistema de localização de defeito de cabo titron® possui tecnologia eficiente 
e operação intuitiva. A nova geração de sistema potente baseia-se nas mais 
modernas tecnologias e oferece, auxiliado por seu software, uma localização de 
defeito, teste e diagnóstico de cabos eficiente e confiável.

Cable Mapping Techno-
logy (CMT): visão geral 

dos acessórios de cabos e 
defeitos proporcionais ao 

comprimento do cabo com 
representação gráfica.

Smart Cable Fault Location 
Guide: o inteligente assistente 

de localização de defeito de 
cabo guia o usuário de forma 
rápida e confiável ao defeito, 
por meio de processos total-

mente automáticos.

Gerador de pulso potente 
SSG 40: energia de pulso de 
até 3000 J com sequência de 
pulso rápido de 3 segundos.

BAUR GeoBase Map: exclusiva 
combinação baseada em GPS de 
mapas rodoviários com rota do 
cabo e banco de dados de cabos 

BAUR.

Condicionamento SIM/MIM: 
nova tecnologia para proteção 

de cabos para condicionamento 
de defeito em vez de queima.

Base de dados de cabos BAUR:
o banco de dados de cabos 
possibilita a criação de um 

banco de dados próprio, que 
pode conter todos os detalhes 
de cabos, também do histórico 

do cabo.
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Sistema com propriedades exclusivas

O conceito totalmente novo do titron® facilita o seu trabalho. O titron® proporciona uma localização de defeito de cabo 
rápida e segura por meio de uma interface de operação intuitiva e sequências automáticas. Um pacote de propriedades 
que economiza tempo e dinheiro.

Conceito de operação novo e intuitivo
 BAUR GeoBase Map: a exclusiva combinação baseada em GPS de mapas rodo-
viários com rota do cabo e banco de dados de cabos BAUR mostra a localização 
atual, o segmento de cabo e os locais de defeitos. O material de mapas pode ser 
ampliado a toda hora. 

O Cable Mapping Technology CMT dá 
uma visão geral dos acessórios de ca-
bos e defeitos proporcionais ao com-
primento do cabo. Todos os dados 
relativos ao segmento de cabo, como 
posição geográfica, nível de tensão, 
emendas, valores medidos etc. são 
salvos automaticamente e podem ser 
acessados a qualquer momento. Re-
latórios de medição compreensíveis e 
precisos podem ser gerados de modo 
rápido e simples – com comentários 
individuais e ilustrações das curvas de 
medição.   
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Smart Cable Fault Location Guide
Nosso software inteligente Smart Cable Fault Location Guide lhe guia passo a 
passo até o defeito de cabo. Algoritmos especiais de avaliação analisam cons-
tantemente os atuais resultados de medição e geram, a partir disso, recomenda-
ções ideais para a continuidade do procedimento, a fim de encontrar o defeito 
de cabo de forma rápida e eficiente.

O assistente de tensão sugere valores de tensão em conformidade com as nor-
mas de acordo com os próprios dados existentes do cabo, o tipo de defeito e a 
aplicação. O usuário pode especificar uma configuração individual a qualquer 
momento. 

 Com a Cable Mapping Tool e sua apresentação gráfica ilustrativa, a análise de 
defeito automática fornece uma melhor visão geral e uma comparação direta e 
detalhada da curva de medição ao cabo. O sistema ajusta automaticamente os 
parâmetros de medição necessários e marca a extremidade de cabo e a posição 
do defeito.

 ↗ Assistente de tensão
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Controle remoto do veículo de medição com  
o aplicativo BAUR Remote Control
O aplicativo oferece a possibilidade de controlar externa-
mente funções do sistema titron®. O objetivo principal é 
ativar a alta tensão somente após alcançar o local de defei-
to pré-localizado e desativar o sistema depois de localizar 
com sucesso o defeito e, assim, limitar ao mínimo a carga 
e desgaste do cabo e sistema. Desta forma, o sistema e a 
rota de cabos permanecem claramente durante um maior 
tempo em um estado seguro.

O sistema titron® em conexão com o BAUR Geo Base Map, 
transmitem os dados de mapa existentes para o aplicativo 
e criam uma visualização de mapa, com a qual é possível 
identificar sua posição, a posição do veículo de medição e a 
rota de cabos com a posição aproximada do defeito. Caso 
não esteja disponível uma rota de cabos, visualiza-se a área 
em torno do sistema de medição, onde o defeito pode 
estar localizado.

 No modo de operação pode-se, além disso, ativar ou 
desativar o gerador de tensão de pulso SSG do veículo para 
teste de cabos e cancelar a liberação de AT. São exibidos 
valores importantes, como p.ex. o carregamento e o com-
portamento do gerador de pulsos, e a sequência de pulsos 
pode ser variada até o pulso individual.



8 titron 

Trabalhar confortavelmente
 Trabalha-se confortavelmente com mouse e teclado em 
um comprovado sistema operacional Windows 7. Assim, é 
possível instalar programas de escritório como MS-Office, 
sistemas internos empresariais ERP, GIS e aplicações Web, 
que p.ex. auxiliam no protocolamento e criação de relató-
rios. Pode-se conectar impressoras, laptops e portadores 
de dados de sua preferência através de conexões USB e de 
rede.

Controle central automático com
monitoramento pleno do sistema
 O software de sistema titron® com um computador in-
dustrial de alto desempenho controla as fases e a seleção 
de equipamento, e monitora simultaneamente todas as 
funções e parâmetros relevantes de segurança. Eficiência 
e precisão na medição são alcançadas através do processo 
de medição idealmente adaptado e do moderno processa-
mento digital de sinais. O sistema está pronto para a opera-
ção em poucos segundos.

Veículo para teste de cabos online
 Os dados do titron® podem ser automaticamente sincroni-
zados com outros veículo para teste de cabos ou com com-
putadores estacionários por rede ou Internet. O suporte 
BAUR Online está disponível via Internet. Nosso serviço de 
atendimento ao cliente pode, com o seu consentimento, 
acessar o seu veículo para teste de cabos, identificar o seu 
problema e solucioná-lo rapidamente. Ou nossos especia-
listas podem compartilhar o PC desktop durante a locali-
zação do defeito com o técnico de medição no campo e 
apoiá-lo na avaliação dos resultados de medição. 
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Abrangente conceito de segurança  
conforme as normas mais recentes

 ▪  Conceito de segurança conforme a EN 61010-1 e  
EN 50191

 ▪  Monitoramento de todos os parâmetros relevantes de 
segurança (aterramento de proteção, aterramento auxi-
liar, porta traseira e tomadas de AT)

 ▪  Parede divisória entre a área de trabalho e de AT, lâmpa-
da de sinalização vermelha e verde

 ▪  Interruptor de desligamento de emergência na área de 
trabalho e dispositivo de desligamento de emergência 
externo opcional conforme EN 50191

 ▪  Interruptor com chave contra a colocação em funciona-
mento não autorizada

 ▪  Todas as mensagens de erro relevantes de operação são 
representadas por extenso no monitor e imediatamente 
reconhecíveis para o usuário.

Informações mais exatas e folhas de dados sobre 
titron® você obtém na nossa página web:  
www.baur.eu/pt/titron
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O método de medição correto  
faz a diferença

Nosso software de sistema dispõe de uma ampla varieda-
de de métodos de medição e oferece apoio máximo na 
localização de defeito. O Smart Cable Fault Location Guide 
oferece uma pré-seleção automática do método mais 
apropriado.

Análise de defeito

 A análise serve para a determinação das características 
do defeito e determina os procedimentos posteriores, a 
escolha dos métodos e também das tensões na localização 
do defeito.

Medição de resistência de isolação para determinar a fase defeituosa e 
o tipo de defeito.

 Teste de tensão e identificação da ruptura dielétrica para o teste da 
resistência à tensão do isolamento do cabo.  

 Teste de revestimento de cabos para a determinação de danos externos 
do cabo (defeitos do revestimento do cabo).
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Pré-localização Pós-localização

A pré-localização serve para especificar a posição do 
defeito de modo mais exato possível, a fim de manter as 
atividades de pós-localização subsequentes mais breves e 
eficientes.

TDR: Métodos de reflexão de impulsos para a localização de defeitos de 
baixa impedância, rupturas de cabo e para a determinação do compri-
mento do cabo. 

 SIM/MIM: O método de impulso secundário/múltiplo SIM/MIM é o 
método de pré-localização de defeito de cabo de maior comprovação e 
precisão, com o mais alto grau de eficiência. Defeitos de alta impedân-
cia e intermitentes são acionados através de um único pulso AT, em 
seguida a distância do defeito é medida várias vezes e de forma muito 
precisa com a tecnologia TDR e avaliada automaticamente. 

 DC-SIM/MIM: Método de impulso secundário/múltiplo no modo DC para 
a localização de defeitos intermitentes. É aplicada uma tensão no cabo, 
e na ruptura dielétrica é realizada simultaneamente uma medição SIM/
MIM.  

 Condicionamento SIM/MIM: O condicionamento de defeitos com 
medição SIM/MIM foi desenvolvido especialmente para defeitos úmidos 
de difícil localização. Defeitos de difícil localização são condicionados 
primeiramente com tensão de pulso, em seguida é realizada uma 
medição SIM/MIM.  

 Decay: Método de decaimento acoplado à tensão para a localização de 
defeitos de cabo intermitentes. Para a determinação da distância do 
defeito são avaliadas automaticamente as ondas de reflexão oscilantes.

 ICM: Método de corrente de pulso para a localização de defeitos de 
cabo de alta impedância e intermitentes. A distância do defeito é deter-
minada através da avaliação dos diagramas de corrente de pulso. 

 DC-ICM: Método de corrente de pulso no modo DC para a localização de 
defeitos de descarga elétrica.

 Modo de medição com representação de curvas envolventes para defei-
tos intermitentes. São realizadas continuamente medições de reflexão. 
Até mesmo pequenas alterações de impedância tornam-se visíveis 
através de uma curva envolvente e são salvas automaticamente.

A pré-localização é tão exata, que não se pode identificar 
desvios existentes no solo. Estes somente podem ser corri-
gidos através de uma pós-localização exata.

Rastreamento de rota de cabos: para a determinação exata da rota do 
cabo. A determinação exata da posição é fundamental justamente na 
rota de cabos desconhecidos e imprecisos e economiza tempo e dinheiro. 

 Pós-localização acústica: é o método mais usado para a localização exata 
de defeitos de descarga elétrica de alta impedância e intermitentes. Des-
cargas elétricas de alta tensão no local de defeito geram sinais acústicos 
e eletromagnéticos, que são utilizados para a localização do defeito. 

 Método de tensão de passo: para a localização exata de defeitos do re-
vestimento do cabo. No local do defeito é gerado um gradiente de tensão 
regional, o qual pode ser localizado com a ajuda de hastes de aterramen-
to e um receptor universal (UL 30). 

Método de campo de torção ou método da turbidez mínima: é aplicado 
de acordo com o tipo de cabo na pós-localização de curtos-circuitos.
Assim, a falha do campo magnético homogêneo causada pelos defeitos é 
medida e localizada de modo exato. 
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Teste & diagnóstico

 O teste e o diagnóstico possibilitam determinar a 
qualidade do cabo. Eles também ajudam, de maneira 
preventiva, a manter a alta qualidade da instalação do 
cabo por meio de medidas adequadas.

Teste: Conforme o equipamento do sistema, estão disponíveis as 
seguintes formas de tensão: tensão contínua, tensão VLF senoidal e 
tensão de onda retangular VLF. 

Um diagnóstico de descarga parcial serve para identificar possíveis 
locais de defeitos nos cabos e acessórios, antes que estes levem à 
falha. Desta forma, é possível eliminar o problema antecipadamente 
e evitar danos subsequentes causados por falhas incontroláveis.

Por meio da medição do fator de dissipação tan delta, pode-se 
determinar o estado de envelhecimento do cabo. Possíveis substi-
tuições podem ser comandadas no âmbito de gestão profissional de 
ativos.
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transcable 
Qualidade comprovada

O transcable é um sistema de localização de defeito de cabo automático ou semiautomático, monofásico ou trifásico. Graças  
à estrutura modular, os respectivos módulos funcionais operam de forma independente entre si. Desta forma, o sistema  
transcable pode ser modificado e ampliado a qualquer momento, sem problemas. 

O âmbito funcional do transcable é muito variado. Além das técnicas de teste para a localização de defeito de cabo e teste de 
cabo, são possíveis avaliações de estado de cabos conclusivas, apoiadas por software, com medições de fator de dissipação e de 
descarga parcial por meio da tecnologia Smart Testing baseada em VLF truesinus®. 

VLF truesinus® até 57 kVRMS

Diagnóstico integrado

Estrutura modular

Geradores de pulso até 
3000 J

Teste até 110 kV CC
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Informações mais precisas sobre o transcable são 
obtidas em nossa página web em: 
www.baur.eu/pt/transcable

Aplicação universal

Graças à sua estrutura modular, o sistema transcable per-
mite a integração de uma grande variedade de opcionais: 
p.ex. a integração de um sistema de medição VLF PHG, 
além de geradores de pulso de até 60 / 100 kV ou o teste 
de tensão contínua de até 110 kV. Isso permite uma aplica-
ção universal do sistema, também em cabos de alta tensão 
e em áreas Offshore.

 ↗ Sistema transcable semiautomático trifásico, 110 kV

 ↗ Sistema Syscompact 3000 expandido ↗ Sistema transcable, monofásico
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Equipamentos do veículo de medição

 ↗  Exemplos para opcionais na sala de comando: 2 monitores  
industriais e parede divisória transparente

 ↗  Exemplos para opcionais no espaço de alta tensão: armação de carretel de cabos motorizada,  
dispositivo de desligamento de emergência externo e cabo de conexão TDR

Opcionais, que não deixam nada a desejar

Em termos de equipamentos e conforto, os sistemas BAUR oferecem todas as 
possibilidades imagináveis.  

 ▪  BAUR GeoBase Map 
 ▪  Acessórios para os mais diferentes métodos de pré-localização (consulte a 

página 10)
 ▪  Diversos dispositivos de segurança e de proteção (p.ex. transformador isolador)
 ▪  Armação de carretel de cabos com acionamento a motor
 ▪ Unidade de desligamento de emergência externo conforme EN 50131
 ▪ Sistemas de aquecimento e climatização

Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo no planejamento e equipamento 
do seu sistema individual de localização de defeito. 
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 ↗  Exemplo da opção de banco tipo baú com  
gaveta de puxar

 ↗  Exemplo de um gerador síncrono, sob o 
assoalho

 ↗  Exemplo para um gerador eletrônico

 ↗  Exemplo da opção gaveta com porta-objetos 
adaptado

 ↗  Sistema de semá-
foro

 ↗  Luz de advertência

 ↗  Exemplo da opção de banco tipo baú com 
espaço de acondicionamento

 ↗ Exemplo de um ar condicionado

 ↗  Exemplos para opcionais na sala de comando: 2 monitores  
industriais e parede divisória transparente

 ↗  Veículos de medição de todos os tamanhos são equipados pela BAUR.
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Syscompact
Localização de defeito de cabo móvel de acordo com sua 
imaginação

Os equipamentos da série Syscompact são sistemas de localização de defeito de 
cabo multifuncionais com técnica de encaixe modular de 19" e, portanto, uma 
alternativa atraente diante dos sistemas maiores. Estes sistemas contêm diver-
sos métodos de localização de defeito de cabo e trabalham de modo rápido e 
confiável. O equipamento e a estrutura são feitas individualmente conforme a sua 
imaginação. O Syscompact está disponível como sistemas portáteis sobre rodas 
ou como blocos de equipamentos para instalação em um veículo de medição, que 
são a base para orçamentos restritos ou pequenos, sem redução de desempenho.

Pode-se consultar informações mais exatas e  
folhas de dados sobre a série Syscompact em 
nossa página web: www.baur.eu/pt/syscompact
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Consultoria profissional e  
serviço no mundo todo

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪

Para maiores informações ou  
assessoria competente, entre em contato  
conosco sob: www.baur.eu/pt/servico
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