
BAUR automatisk kabelmålebil — 
siste nytt i lokalisering av kabelfeil

Nytt betjeningskonsept ►
Sentral og automatisk systemkontroll ►
Høyeste sikkerhets- og kvalitetsstandard ►
Fleksibel mht. teknikk og utrustning ►

BAUR titron er en ny, automatisk kabelmålebil for lokalisering 
av kabelfeil og for kabeltesting. Denne nye generasjon målebil 
baserer seg på de nyeste teknologier og tilbyr en effektiv og 
sikker feillokalisering og testing.

Med det nye betjeningskonseptet og kraftfull teknikk løser titron 
måleoppgavene raskere, enklere og mer presist. Alle funksjoner 
styres sentralt med BAUR titrons software. Via et veltilpasset 
brukergrensesnitt veiledes brukeren gjennom hele feilsøkings-
prosessen uten at det er nødvendig å ta noen avgjørelser på 
forhånd. Ved hjelp av en spesiell algoritme analyseres resultatet 
underveis, og anbefalinger for videre arbeidsgang blir generert av 
systemet. Brukeren kan avvike fra dette og forandre måleproses-
sen basert på egne ønsker. 

Automatisk kabelmålebil med 
3-fase-tilkobling

Likespenning opptil 80 kV•	
VLF-truesinus•	 ® opptil 57 kVeff
Støtspenning opptil 32 kV•	
Funksjoner•	 :

kabeltesting —
forlokalisering av kabelfeil —
lokalisering av kabeltrasé —
punktlokalisering av kabelfeil —
kappetesting —

Mer effektiv med 
innovativ teknologi

Den nye, kraftige støtspenningsgenerator   •	
    SSG 40

Støtenergi opptil 3000 J, full støtenergi  •	
    i alle spenningsnivåer

Rask støt-takt med maks støteffekt for  •	
 effektiv og rask lokalisering av feil

Videreutviklede og nye metoder for •	
    forlokalisering:

SIM / MIM - den mest effektive   —
     metode for lokalisering av kabelfeil

DC-SIM / MIM - for overslagsfeil og   —
     intermitterende feil

“Conditioning”-SIM / MIM -   —
 nyttig ved vansker med lokalisering  
 av fuktige feil

DC-ICM - for overslagsfeil  —
— DECAY - utsvingmetode for inter- 
 mitterende feil

Robust teknikk med 
intelligente vernfunksjoner

Automatisk overvåking av  forsynings- •	
    spenningen, inkl. overspennings- og  
    underspenningsvern

Alle sikkerhetskritiske funksjoner iht.  •	
 EN 13849-1

Høy pålitelighet gjennom overvåking og  •	
    registrering av systemets prosesser.

Målebil med 
diverse utstyr
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Lages som to (tre) filer:

en fil av de 4 første sidene 

 ►
 (stor og liten fil)

en fil av de 2 siste sidene 

 ►
 (stor fil)
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Sentral systemkontroll kombinert med kraftig industri-PC ►
Styring av alle sikkerhetsfunksjoner og fase- og utstyrsvalg   ►

 med den nye BAUR titron software
Rask oppstart: driftsklar på få sekunder ►

Det nyeste innen lokalisering av kabelfeil

Sentral, automatisk styring med full systemkontroll

Det nye betjeningskonseptet

Velkjent, komfortabel betjening med mus og tastatur ►
Pålitelig operativsystem Windows 7 ►
Installasjon av f. eks. Office, interne ERP-systemer, GIS   ►

 og web-anvendelse er mulig. Med en ekstra monitor* blir 
 arbeidet behagelig og produktivt.

Med USB- og nettverktilkobling kan skrivere, laptop-er og   ►
 lagringsenheter tilkobles.

Komfortabel arbeidsform

*) Opsjon

Automatisk synkronisering med andre kabelmålebiler   ►
 eller stasjonære PC-er via nettverk eller Internett*

Online-support via Internett:  ►
 ‒ BAURs kundeservice kan gis adgang til målebilens PC 
    og kan identifisere og løse problemer raskt. 
 ‒ mens kabelfeilsøking / -testing pågår, kan operatøren  
    på stedet samarbeide med andre for å analysere måle- 
    resultatene. (Krever muligens lisens for fjernstyring /  
    skrivebordsdeling.)

Online kabelmålebil

Intuitivt, moderne brukergrensesnitt ►
Automatiserte prosedyrer for rask og sikker lokalisering av kabelfeil ►
BAUR kabelkart*: kombinasjon av gatekart og BAUR kabeldatabase  ►

 ‒ plassering av aktuelle posisjoner, kabel- 
    traséer og feilsteder med GPS 
 ‒ kartmaterialet kan utvides
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Alle data over kabelstrekningen som geografiske posi-  ►
 sjoner, spenningsnivå, muffer, alle måleverdier osv. blir 
 automatisk lagret og kan når som helst kalles fram igjen.

Rask og enkel fremstilling av oversiktlige rapporter ‒   ►
 med fritt valgbar firmalogo, kommentarer og visning av 
 målekurver
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Kabelfeilen er bare et par klikk unna!

SMART Cable Fault Location Guide*

*) Opsjon

Den intelligente  ► Smart Fault Location Guide loser brukeren skritt for skritt ‒ raskt og effektivt ‒ til kabelfeilen.
Den spesielle algoritmen analyserer løpende måleresultatene og gir anbefalinger for å finne feilen.  ►
Automatisk feilanalyse med tydelig, grafisk fremstilling for bedre overblikk ►
Testspenningsassistent:  ►

 ‒ systemet anbefaler spenningsverdier ut fra kabeldata og feiltype 
 ‒ testspenningen kan defineres spesielt for kunden

Automatisk markørplassering ved kabelenden og feilstedet. ►
Automatisk innstilling av den valgte metodens parametere for rask og effektiv feillokalisering ►
Tydelig, grafisk fremstilling av måleresultatene, med støttefunksjoner for evalueringen  ►

 
Og den rutinerte brukeren har full fleksibilitet! En erfaren bruker kan når som helst velge en brukerspesifikk fremgangsmåte.

Sikkerhetskonsept iht. EN 61010-1 og EN 50191 ►
Overvåking av alle sikkerhetsrelevante parametere (vern-, hjelpejording,   ►

 bakdør og høyspenning-tilkoblingsbøssinger)
Skille mellom betjenings- og høyspenningsrom, røde og grønne signallamper ►
Nødstoppbryter i betjeningspulten og valgfri, ekstern nødstopp iht. EN 50191 ►
Nøkkelbryter hindrer at uvedkommende starter systemet ►
Alle driftsrelevante feilmeldinger vises i klartekst på monitoren ►

Omfattende sikkerhetskonsept iht. aktuelle standarder
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*) Opsjon

TDR ►  = impulsrefleksjonsmetode for lokalisering av lav- 
 ohmige feil, kabelbrudd og for å bestemme kabelens  
 lengde.

SIM / MIM ►  sekundær multi-impulsmetode SIM / MIM er  
 den mest utprøvde og presise metode for forlokalisering av  
 kabelfeil, med høyeste effektivitetsgrad.  
 Høyohmige og intermitterende feil blir tent gjennom ett  
 HV-støt. Deretter blir feilavstanden automatisk målt med  
 TDR-teknikken. Det sendes ut 20 pulser.

Den mest effektive metoden for lokalisering av kabelfeil

Feilanalyse

Forlokalisering av kabelfeil

Akustisk lokalisering ►  er den vanligste metoden for  
 punktlokalisering av høyohmige og intermitterende over- 
 slagsfeil. Høyspenningsoverslag på feilstedet frembringer 
 akustiske og elektromagnetiske signaler som benyttes for  
 å lokalisere feilen.

Punktlokalisering av kabelfeil

Motstandsmåling ► * for å identifisere defekt fase og feiltype.
Spenningstesting ►  for å teste kabelisolasjonen.  

 VLF-generatoren gir følgende spenningsformer:  
 likespenning, VLF-sinus- og VLF-firkantspenning.

Kappetesting  ► for å påvise ytre kabelskader (kappefeil).

“Conditioning”-SIM / MIM ►  = bearbeiding av feil med SIM 
 / MIM-måling ble utviklet spesielt for lokalisering av fuktige 
 feil. Feilen blir først bearbeidet med støtspenning, deretter  
 foretas en SIM / MIM-måling. 

DC-SIM / MIM ►  = sekundær multi-impulsmetode i DC- 
 modus for lokalisering av intermitterende feil. Det settes  
 spenning på kabelen, ved gjennomslag foretas samtidig en  
 SIM / MIM-måling.

DECAY ►  = spennings-utsvingmetode for å lokalisere inter- 
 mitterende kabelfeil. For å finne avstand til feilen blir av- 
 standen mellom de oscillerende refleksjonsbølgene auto- 
 matisk målt.

ICM ►  = støtstrømmetode for å lokalisere høyohmige og inter- 
 mitterende kabelfeil. Avstand til feil bestemmes gjennom  
 måling av avstanden mellom de reflekterte bølgene.

Skrittspenningsmetode ►  for punktlokalisering av kappefeil.  
 Feilstedet lokaliseres ved hjelp av jordspyd og en universal- 
 mottaker (UL 30).

Drall-metode for lokalisering av kortslutning mellom faser. ►
Lokalisering av kabeltrasé ved å fastslå nøyaktig kabelens   ►

 forløp. 
 


