
PD-SGS
Scanner de mão de DP online da BAUR

O scanner de mão de DP online PD-SGS serve para o primeiro teste rápido de instala-
ções de distribuição energizadas quanto a atividades de DP. Pontos fracos são imedia-
tamente localizados de forma acústica e numérica. Adicionalmente a isto, o usuário 
recebe uma recomendação de atuação para a instalação de distribuição segundo o 
princípio de semáforo. Assim é possível uma rápida avaliação das condições de subes-
tações completas, para com base nos resultados de medição planejar de forma efetiva 
e econômica outras análises ou medidas de manutenção imediatas.

Com os sensores capacitivos TEV e acústicos integrados, o PD-SGS identifica de forma 
rápida e confiável descargas parciais de alta frequência de instalações de distribui-
ção internas como também descargas parciais de superfície, que surgem através de 
tracking em superfícies ou através de descargas de efeito corona. Para a análise de 
partes da instalação de difícil acesso, o scanner de mão dispõe de uma porta para uma 
antena parabólica.

Como equipamento de segurança para o uso cotidiano, o PD-SGS é usado pelo pessoal 
de teste para uma rápida verificação da segurança, para constatar se a área de traba-
lho na instalação de distribuição é segura.  

Funções

 ▪  Teste para verificar se a instalação de distri-
buição está livre de DP

 ▪  Teste para verificar se a dimensão das 
atividades de DP requer outras análises 
como o teste rápido de DP online ou 
diagnóstico offline

 ▪  Teste para verificar se a dimensão das 
atividades de DP requer medidas de 
manutenção imediatas

 ▪  Teste para verificar se a área de trabalho na 
instalação de distribuição é segura

Características

 ▪  Medição de DPs que se propagam nas 
superfícies de instalações de distribuição 
através do registro das tensões transientes 
de terra (TEV)

 ▪  Detecção de atividades de DP em compo-
nentes da instalação de distribuição como, 
p.ex., barras coletoras e acessórios de cabo 
através da localização por ultrassom

 ▪  Sensor acústico de alta sensibilidade na 
superfície de instalações de distribuição 
com sensor TEV

 ▪  Detecção automática de sinais de ruído em 
segundo plano

 ▪  Exibição acústica e numérica dos resultados 
de medição de ultrassom e TEV

 ▪  Emissão acústica através de conexão de 
fone de ouvido ou alto-falante integrado

 ▪  2 modos de exibição:

 –  Level (nível de sinal em tempo real)

 –  Trend (atividades de DP por um período 
de 5 segundos)

 ▪  Display OLED claro de boa legibilidade com 
exibição de dB

 ▪  Equipamento manual amigável ao usuário 
com necessidade mínima de treinamento

 ▪  Design ergonômico e compacto

 ▪  Caixa de plástico robusta com uma capa de 
proteção de borracha em torno dos sensores

 ▪  Bateria recarregável de longa duração para 
um dia de trabalho completo

 ▪  Testador de funcionamento no escopo de 
fornecimento
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Detecção rápida de atividades de DP em 
instalações de distribuição e acessórios de cabos 

 ↗  Primeira avaliação rápida do estado de instalações de  
distribuição e acessórios de cabos na operação de rede

 ↗  Ideal para a verificação rápida de instalações de distribuição 
MT e AT

 ↗  2 sensores integrados:  
O sensor TEV registra DPs nas superfícies de instalações de 
distribuição  
O sensor acústico registra DPs dentro de instalações de  
distribuição

 ↗  Maior segurança para o operador – teste da instalação de 
distribuição quanto a riscos de segurança antes do início do 
trabalho
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Dados técnicos

Medição TEV

Sensor capacitivo

Faixa de medição 0 – 80 dBmV

Faixa de frequência 20 MHz – 200 MHz

Resolução 1 dB

Precisão ±1 dB

Hardware

Caixa Caixa de plástico moldada por injeção

Elementos de operação 2 teclas (teclado de membrana)
1 tecla de disparo

Conexões Alimentação de tensão
Fone de ouvido
Sensor acústico externo

Display Display OLED de alta resolução com 
contraste forte, 
6 LEDs indicadores (nível de DP)

Geral

Bateria recarregável Bateria recarregável de íons de lítio 2,2 Ah; 
DC 3,75 V

Tempo de operação da bateria 
recarregável

aprox. 12 h

Carregador

Tensão nominal AC 90 – 264 V (50/60 Hz)

Tensão de saída DC 5 V / 3,0 A

Tempo de carregamento aprox. 2 h

Temperatura ambiente 
(operação)

-5°C até +55°C

Umidade do ar ≤ 90%, sem condensação

Grau de proteção IP 54

Dimensões (L x A x P) aprox. 90 x 190 x 65 mm

Peso aprox. 300 g

Segurança e CEM Conformidade CE com a  
Diretriz de baixa tensão (2014/35/UE) e a 
Diretriz CEM (2014/30/UE)

Medição de ultrassom

Faixa de medição -6 até +70 dBμV

Resolução 1 dB

Precisão ±1 dB

Sensibilidade de conversor -65 dB (0 dB = 1 V/μbarrms nível de pressão 
acústica)

Frequência média do  
conversor

40 kHz ±1 kHz

TEV – Detecção de DP

Atividades de DP dentro de instalações de distribuição com  
encapsulamento metálico, induzem pequenos pulsos de 
tensão na superfície da caixa metálica, chamados de tensões 
transientes de terra (Transient Earth Voltage – TEV). As tensões 
transientes de terra correm ao longo da superfície da caixa 
para o lado externo da caixa metálica, onde podem ser  
detectadas por um sensor TEV.

Emissão sonora – Detecção de DP

Defeitos na superfície de isoladores de alta tensão tendem a 
um fenômeno chamado "tracking". Com o passar do tempo 
o tracking causa deposições de carbono e, mais tarde, causa 
uma descarga elétrica e consequentemente uma falha do 
isolamento. 
O sensor acústico altamente sensível do PD-SGS permite 
detectar emissões de ultrassom, que são causadas através 
do tracking e descargas de efeito corona, antes que ocorram 
defeitos do isolação.
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Escopo de fornecimento

 ▪  Scanner de mão de DP online PD-SGS

 ▪  Headphone estéreo

 ▪  Testador de funcionamento PD-FT

 ▪  Carregador incl. adaptador específico de país  
(Reino Unido, Europa, Austrália, EUA); DC 5 V/3,0 A

 ▪  Cabo de carregamento com conector USB

 ▪  Carregador USB para veículos; DC 5 V/2,1 A

 ▪  Mala de transporte

 ▪  Manual de operação 

Opcionais

 ▪  Espelho parabólico incl. bolsa de transporte

 ▪ Kit de ampliação com ponteiro laser
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