
Syscompact 2000 M pro
Sistema portátil de localização de falha em cabo da BAUR

O sistema portátil de localização de falha em cabo Syscompact 2000 M pro serve 
para a localização de falha em cabo e teste de cabo em cabos de baixa e média  
tensão com até 65 km de comprimento. 

O gerador de tensão de pulso integrado com duas faixas de tensão de pulso progra-
máveis e o reflectômetro de pulso IRG 2000 permitem a localização segura de falhas 
de cabo de baixa impedância, de alta impedância e intermitentes. O gerador de 
tensão de pulso dispõe de um modo de pulso automático com sequência de pulsos 
ajustável de até 20 pulsos/min. Assim o sistema de localização de falha em cabo  
também pode ser usado para a localização exata acústica. Graças à navegação de 
menu simples e métodos de localização integrados, a localização de falha em cabo 
com o Syscompact 2000 M pro é rápida, simples e precisa. 

O Syscompact 2000 M pro é leve, prático e resistente a intempéries (protegido contra 
respingos de água e pó) e, portanto, ideal para o uso móvel em campo. A alça de 
transporte e as grandes rodas permitem um transporte confortável e independente 
de veículo. 

Funções

 ▪  Métodos de pré-localização: 

 –  Método de reflexão de impulsos TDR 

 –  Método de impulso secundário/múltiplo 
SIM/MIM 

 –  Método de corrente de impulso ICM

 ▪  Modo de pulso para localização exata 
acústica

 –  2 faixas de tensão de pulso 8 e 16 kV

 –  Modo de pulso automático ou ativação 
manual

 –  Sequência de pulsos rápida até 20 
pulsos/min

 –  Energia de pulso até 1.024 Joule 

 ▪  Teste de tensão contínua até 16 kV

Características

 ▪  Localização de falha em cabos de baixa 
e média tensão com até 65 km de 
comprimento

 ▪  Leve, compacto e portátil

 ▪  Sem necessidade de veículo especial para 
o transporte

 ▪  Memória integrada para até 100 medições

 ▪  Proteção de sobretensão

 ▪  Monitoramento de terra auxiliar

 ▪  Navegação de menu simples em vários 
idiomas

 ▪  Manuseio fácil graças ao design 
ergonômico
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Compacto e multifuncional
 ↗  Métodos de pré-localização de falhas totalmente 

integrados

 ↗  Modo de pulso para localização exata acústica

 ↗  Fácil de transportar

 ↗  Ideal para locais de utilização de difícil acesso
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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

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

Sistema

Alimentação de tensão 100 – 240 V, 50/60 Hz

Consumo máx. de potência 1.500 VA

Temperatura ambiente (operação) -10 até +50°C

Temperatura de armazenamento -20 até +60°C

Umidade relativa do ar 90%, sem condensação

Grau de proteção IP42

Dimensões (L x A x P) aprox. 680 x 1.160 x 670 mm  
(incl. alça de transporte e rodas)

Peso aprox. 90 kg

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

Gerador de tensão de pulso

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

Energia de pulso 1.024 J

Sequência de pulsos 1 – 20 pulsos/min, pulso único

Tensão contínua 0 – 16 kV

Display LCD com iluminação de fundo,  
resolução de tela 160 x 80 Pixel

Idiomas da interface de usuário Inglês, Alemão, Polonês, Português, 
Russo

Escopo de fornecimento

 ▪ Sistema de localização de falha em cabo Syscompact 2000 M pro

 ▪ Reflectômetro de pulso IRG 2000

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

 ▪ Cabo serial RS232

 ▪ Carregador para IRG 2000

 ▪ Software de impressora para IRG 2000 em uma memória USB

 ▪ Cabo de aterramento de proteção 10 m, com borne de aterramento

 ▪ Cabo de conexão AT 10 m, conectado de forma fixa

 ▪ Cabo de alimentação 2,5 m

 ▪ Haste de descarga e aterramento GDR 40-250

 ▪ Manual de operação
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