
Syscompact 2000
Sistema de localização de falha em cabo da BAUR

O sistema de localização de falha em cabo compacto Syscompact 2000 serve para 
a pré-localização e localização exata de falhas de cabo em cabos de baixa e média 
tensão.

O sistema pode ser equipado com diferentes geradores de tensão de pulso SSG 1100, 
SSG 1500* ou SSG 2100*. Os geradores de tensão de pulso dispõem de um modo de 
pulso automático e permitem o uso do Syscompact 2000 também para a localiza-
ção exata acústica. Graças à navegação de menu simples e métodos de localização 
integrados, a localização de falha em cabo com o Syscompact 2000 é rápida, simples 
e precisa. 

Graças ao seu design compacto o Syscompact 2000 é de fácil transporte e se 
 apropria também para a instalação em qualquer veículo de pequeno porte com 
carga útil de 300 a 500 kg.

Funções

 ▪  Métodos de pré-localização: 

 –  Método de reflexão de impulsos TDR 

 –  Método de impulso secundário/múltiplo 
SIM/MIM

 –  Método de impulso secundário/múltiplo 
no modo DC DC-SIM/MIM

 –  Método de corrente de impulso ICM

 ▪  Modo de pulso para localização exata 
acústica

 –  3 faixas de tensão de pulso 8, 16 e 32 kV

 –  Modo de pulso automático e ativação 
manual

 –  Sequência de pulsos até 20 pulsos/min 
(opcionalmente até 30 pulsos/min com 
o SSG 1500)

 –  Energia de pulso até 1.100 J 
(opcionalmente até 2.530 J ou 2.660 J)

 ▪  Método de tensão de passo para 
a localização exata de falhas no 
revestimento do cabo (com o sistema de 
localização exata protrac®* da BAUR)

 ▪  Teste de tensão contínua até 32 kV

Características

 ▪  Métodos de localização de falha em cabo 
precisos para qualquer tipo de falha e 
diferentes cabos

 ▪  Eficientes métodos de pré-localização de 
falha em cabo

 ▪  Manuseio simples

 ▪  Sistema modular, de fácil expansão para 
teste de cabo e diagnóstico
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Compacto e multifuncional
 ↗  Rápido e confiável

 ↗  Preciso, localização de falha em cabo segura

 ↗  Gerador de tensão de pulso potente

 ↗  Comprovados métodos de pré-localização de falha 
integrados

Figura de exemplo

* Opcionais



Dados técnicos

IRG 2000

Tensão de pulso 10 – 60 V

Largura de pulso 40 ns – 10 µs

Proteção de tensão até 400 V, 50/60 Hz

Impedância de saída 10 – 250 Ohm

Amplificação de sinal de 
entrada

0 – 60 dB

Faixa de medição 0 – 65 km (em v/2 = 80 m/μs)

Precisão 0,2%

Taxa de amostragem 200 MHz (5ns) 

Resolução 0,4 m (em v/2 = 80 m/μs)

Velocidade de propagação (v/2) 50 – 150 m/µs, ajustável

Capacidade de memória 100 medições

Display LCD 6", resolução de tela 320 x 240 pixel

Idiomas da  
interface de usuário

Inglês, Alemão, Francês, Italiano, 
 Holandês, Polonês, Português, Russo, 
Espanhol

Gerador de tensão de pulso

Faixas de tensão de pulso 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV

Energia de pulso SSG 1100 1.100 J
com a opção SZ 1550: 1.400 J
com a opção SZ 2650: 2.470 J

Opção SSG 1500 1.540 J
com a opção SZ 1550: 1.460 J
com a opção SZ 2650: 2.530 J

Opção SSG 2100 2.050 J
com a opção SZ 1550: 1.580 J
com a opção SZ 2650: 2.660 J

Sequência de pulsos 10 ou 20 pulsos/min, pulso individual

Opção SSG 1500 20 ou 30 pulsos/min, pulso individual

Tensão contínua 0 – 32 kV

Corrente de saída máx. DC 560 mA (0 – 8 kV)

Opção SSG 1500/SSG 2100 DC 850 mA (0 – 8 kV)

Sistema

Alimentação de tensão 220 – 230 V, 50/60 Hz

Opcionais  ▪  110 - 120 V, 50/60 Hz (com 
autotransformador externo)

 ▪  240 V, 50/60 Hz 
(com kit de modificação para 
alimentação de rede)

Temperatura ambiente  
(operação)

-20 até +50°C

Temperatura de 
 armazenamento

-40 até +60°C

Dimensões (L x A x P) aprox. 935 x 970 x 775 mm  
(incl. armação de carretel de cabos 
KTG M3)

Peso a partir de 195 kg (de acordo com o 
equipamento)

Grau de proteção IP22

Segurança e CEM Conformidade CE de acordo com a 
Diretriz de baixa tensão (2014/35/UE) 
e Diretriz CEM (2014/30/UE), Ensaios 
ambientais EN 60068-2-ff
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Escopo de fornecimento

 ▪  BAUR Sistema de localização de falha em cabo Syscompact 2000

 ▪  Reflectômetro de pulso IRG 2000

 ▪  Cabo de alimentação para IRG 2000

 ▪  Cabo terra 0,5 m, para IRG 2000

 ▪  Carregador para IRG 2000

 ▪  Software para IRG 2000 na memória USB

 ▪ Cabo de conexão TDR 1,5 m, com garras de conexão

 ▪  Acoplamento SIM/MIM SA 32

 ▪  Gerador de tensão de pulso SSG 1100

 ▪  Acoplamento de corrente de impulso SK 1D para ICM

 ▪  Rack de 19", altura 21 U (933,45 mm), profundidade 700 mm, para 
Syscompact 2000

 ▪  Gaveta de 19" para IRG 2000

 ▪ Armação de carretel de cabos KTG M3 com cabo de conexão AT, cabo de 
alimentação e cabo terra, cada um com 25 m

 ▪  Jaque de conexão coaxial AT CS 2, 40 kV

 ▪  Haste de aterramento GR 40

 ▪  Manual de operação

Opcionais

 ▪  Kit de modificação para uma alimentação de rede de 240 V para  
SSG 1100

 ▪  Kit de modificação para uma alimentação de rede de 240 V para  
SSG 1500/SSG 2100

 ▪  Autotransformador externo 110/230 V; 1,5 kVA para SSG 1100

 ▪  Autotransformador externo 110/230 V; 3,0 kVA para SSG 1500/SSG 2100

 ▪  Gerador de tensão de pulso SSG 1500 em vez de SSG 1100

 ▪  Gerador de tensão de pulso SSG 2100 em vez de SSG 1100

 ▪  Extensão de tensão de pulso SZ 1550

 ▪  Extensão de tensão de pulso SZ 2650

 ▪  Armação de carretel de cabos KTG M3 com cabo de conexão AT, cabo de 
alimentação e cabo terra, cada um com 50 m

 ▪  Sistema de localização exata protrac®, kit "Acústica"

 ▪  Haste de descarga e aterramento GDR 40-250

 ▪  Estrutura móvel para Syscompact 2000

 ▪  Quadro de aço com rodas e barras de guia para Syscompact 2000

 ▪  Palete de aço para Syscompact 2000

Contato:

Representantes da 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

Folha de Dados: BAUR GmbH · 896-270-6 · 07.2019 · Sujeito a alterações Página 3/3


