
DTA IL
Equipamento para testes de óleo da BAUR

O equipamento de elevado desempenho para testes de óleo DTA IL da BAUR  
destina-se ao teste inline automático da rigidez dielétrica de líquidos isolantes em 
plantas de tratamento de óleo, com a produção em andamento.

Características

 ▪  Equipamento para testes de óleo de  
elevado desempenho para testes da  
rigidez dielétrica de óleos isolantes  
durante os processos de produção  
(teste inline)

 ▪  Aplicável para plantas de tratamento de 
óleo móveis e estacionárias, laboratórios 
especializados

 ▪  Tensões de teste de 0 a 100 kVRMS

 ▪  Registrador automático de temperatura 
do líquido isolante

 ▪  Teste inline conforme 18 normas de 
teste implementadas (adaptado para a 
operação inline: sem agitação da amostra 
de óleo)

 ▪  10 sequências de teste livremente pro-
gramáveis

 ▪  Medições sem influência do ar através 
de recipiente de teste hermeticamente 
fechado

 ▪  Interface de operação e protocolos de 
medição em 13 idiomas

 ▪  Resultados de teste confiáveis através 
de curtíssimo tempo de desligamento 
(< 10 µs)

 ▪  Clara detecção de ruptura dielétrica 
através da técnica RBM e novo princípio 
de medição diretamente na parte HV

 ▪  Possibilidade de conexão a unidades de 
comando externas (p.ex. PLC)

 ▪  Conexão simples dos dutos de entrada e 
saída de óleo

 ▪  Ajuste preciso da distância entre eletrodos
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Teste inline contínuo da rigidez dielétrica
 ↗  Teste de isolação inline em plantas de tratamento  

de óleo

 ↗  Garantia da qualidade durante os processos de  
produção

 ↗  Manuseio melhorado e simplificado de amostras  
de óleo

 ↗  Possibilidade de integração em comandos de  
processos de produção existentes 
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Escopo de fornecimento

 ▪  Equipamento para testes de óleo DTA IL da 
BAUR com impressora de papel comum  
integrada

 ▪  1 célula de teste (norma de teste por opção)

 ▪  Calibrador

 ▪  Plugue para comando de início remoto

 ▪  Duto de entrada de óleo e duto de saída de 
óleo, respectivamente 2 m 
Diâmetro interno: 6,00 mm 
Diâmetro externo: 8,00 mm

 ▪  Cabo de conexão à rede

 ▪  Manual de operação

Opcionais

 ▪  Tampa contra pó

 ▪  Mala de transporte

 ▪  Calibradores, 2,5 / 2,54 / 4,0 / 5,0 mm

 ▪  Rolo de papel para impressora, 57 mm largura, 
Ø 30 mm

 ▪  Fita de impressora (azul) para impressora

 ▪  Células de teste 0,7 l conforme a IEC 60156 
Fig. II ou ASTM D877

 ▪  BAUR Report Manager – Interface USB externa 
para a gestão de dados medidos

Dados técnicos

Geral

Tensão de entrada 90 – 264 V (50/60 Hz)

Consumo de potência máx. 70 VA

Tensão de saída 0 – 100 kVRMS simétrica

Velocidade de aumento da tensão 0,5 – 10  kV/s

Tempo de desligamento < 10 µs

Controle de aumento da tensão Real Breakdown Monitoring (RBM)

Precisão 0 – 100 kV ±1 kV

Resolução 0,1 kV

Registro da temperatura interna da  
amostra de óleo 

20 – 70 °C

Resolução de temperatura 1 °C

Máx. pressão de operação em dutos 
de entrada e saída de óleo

máx. 3 bar (a 70 °C de temperatura 
do óleo)

Máx. vácuo em dutos de entrada e 
saída de óleo

máx. 0,66 mbar

Contato de comando livre de 
potencial

máx. 12 V, máx. 80 mA, contato NA

Interface de dados  ▪ USB 2.0 (conector tipo B)

 ▪  Interface USB externa BAUR  
Report Manager (conector tipo B)

Impressora Impressora matricial, 24 caracteres, 
57 mm papel normal

Display LCD colorido (aprox. 3,5”), resolução 
de tela 320 x 240 pixel

Temperatura ambiente (operação) -10 até +55 °C

Temperatura de armazenamento -20 até +60 °C

Umidade relativa do ar sem formação de condensação

Normas de teste 
(adaptadas para a operação inline: 
sem agitação da amostra de óleo)

ASTM D1816:2012 1 mm, 
ASTM D1816:2012 2 mm,
ASTM D1816/97,
ASTM D877/D877M:2013 PA,
ASTM D877/D877M:2013 PB,
BS EN 60156, CEI EN 60156, 
CSSR RVHP:1985, IEC 60156:1995, 
IRAM 2341:1972, JIS C2101:2010, 
PN 77/E-04408, SEV EN 60156, 
UNE EN 60156, NF EN 60156, 
SABS EN 60156,  
VDE 0370 parte 5:96, AS 1767.2.1,
teste rápido

Sequências de teste específicas de 
usuário

10

Dimensões (L x A x P) 545 x 458 x 380 mm (fechado)
545 x 770 x 461 mm (aberto)

Peso (sem acessórios opcionais) aprox. 40,6 kg

Grau de proteção IP 32

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

Software disponível em Alemão, inglês, francês, espanhol, 
português, italiano, russo, tcheco, 
polonês, holandês, chinês (Cn), 
chinês (Tw), coreano

Células de teste (a escolher)

Célula de teste 0,7 
l com eletrodos em 
forma de cogumelo 
conforme IEC 60156 
Fig. II

Célula de teste 0,7 
l com eletrodos em 
forma de disco  
conforme ASTM D877


