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Prezado distribuidor BAUR, prezado cliente!
 
Há 70 anos Josef Baur lançou a pedra fundamental para uma história cravada de êxitos impressionantes. Em
outubro comemoramos 70 anos de existência e renovamos o nosso logotipo em vista deste jubileu. O novo
logotipo se mostra vibrante e dinâmico, e é sinônimo de um futuro promissor da empresa BAUR.
 
Além dos detalhes sobre a mudança do logotipo, nesta edição do Boletim Informativo informamos sobre a
conexão segura da tecnologia de medição. Uma manobra especial para a conexão da tecnologia de medição
também foi necessária no nosso exemplo de caso – um diagnóstico de cabos em uma draga flutuante na Suíça.
 
Além disso, você conhecerá a nossa equipe em Hong Kong e conhecerá um projeto com nossos parceiros de
pesquisa da Universidade Erlangen-Nürnberg.
 
Desejamos a todos uma agradável leitura!

Novo logotipo BAUR
Novos ventos para o 70° jubileu
 
Em abril a BAUR renovou o logotipo da empresa existente desde 1950. O
novo logotipo tem visual moderno e, portanto, é sinônimo de dinâmica e
força, com a qual nos direcionamos ao futuro.

>> mais

Know-How 
Série de artigos BAUR sobre a localização de defeito de cabo
 
Antes de iniciar a localização de defeito de cabo propriamente dita, é
necessário conectar a tecnologia de medição. Independente do tipo da
localização de defeito, é imprescindível um trabalho cuidadoso já neste
estágio. Não importa se é baixa, média ou alta tensão: A consideração
das sugestões na segunda parte da nossa série de artigos sobre a
localização de defeito de cabo compensa.

>> mais
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A BAUR em Hong Kong
Escritório técnico para o Pacífico Asiático
 
A proximidade do cliente e a expansão da prestação de serviços foram os
motivadores para uma filial BAUR própria em Hong Kong.

>> mais

Estudo de caso 
Teste VLF no cabo marítimo de uma draga flutuante
 
A meta era prevenir eventuais danos consequentes quando a Gasenzer
AG de Hinwil testava um cabo marítimo no lago suíço Vierwaldstätter. Lá
havia explodido um transformador na estação de transformadores de uma
planta de cascalho.

>> mais

Veículo de diagnóstico para teste de cabos para fins de pesquisa
Cooperação com o operador de rede e a Universidade Erlangen-
Nürnberg
 
O operador de rede MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH Nürnberg, a
cátedra para sistemas de energia elétrica da Universidade Friedrich-
Alexander Erlangen-Nürnberg e a BAUR GmbH celebraram um contrato
de cooperação para o desenvolvimento de um sistema de medição para o
diagnóstico dielétrico de cabos de média tensão de 20 kV para uma
avaliação de estado.

>> mais

Visão geral de eventos
A BAUR a caminho no mundo todo
 
Uma retrospectiva dos nossos eventos mais importantes dos últimos
meses.

>> mais

Flagrante
Teste de cabo com o viola da BAUR na Expo 2015
 
O nosso flagrante mostra o equipamento de teste viola no pavilhão italiano
da Expo. Depois do término do pavilhão italiano o cliente da BAUR Matteo
Tiraboschi da TM elettrica na Itália testou os cabos instalados com o viola

http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-02-2015/beitrag-03-baur-hongkong
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-02-2015/beitrag-03-baur-hongkong
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-02-2015/beitrag-04-referenz-wabag-seekabel
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-02-2015/beitrag-04-referenz-wabag-seekabel
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-02-2015/beitrag-05-forschungs-kmw
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-02-2015/beitrag-05-forschungs-kmw
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-02-2015/beitrag-06-eventrueckblick
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-02-2015/beitrag-06-eventrueckblick


da BAUR. Portanto, os melhores pré-requisitos para uma execução sem
falhas deste importante evento.
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