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Prezado distribuidor BAUR, prezado cliente!
 
No ano passado foram vencidos desafios e aproveitadas oportunidades. Também em 2017 a equipe BAUR
acolherá de forma coerente inovações e melhorias de produto, para o bem dos nossos clientes e sempre no
sentido de uma história de sucesso orientada a longo prazo.
 
A BAUR continuará a ser um parceiro confiável orientado ao know-how.
 
Desejo-lhes tudo de bom para o ano vindouro, tanto pessoal como também profissionalmente.
 
Markus Baur
CEO

Know-How 
Série de artigos BAUR sobre a localização de defeito de cabo
 
Em cabos muito longos pode acontecer que o método de reflexão de
impulsos (TDR) não seja aplicável, porque o pulso de medição ou a sua
reflexão são atenuados demasiadamente. Aqui o método de corrente de
pulso (ICM) pode mostrar as suas vantagens. Para defeitos de cabo
intermitentes – isto é, defeitos que ocorrem irregularmente, dependentes
da tensão – é apropriado o método de decaimento (Decay).
 

>> mais

Localização de defeito de cabo no túnel Simplon na Suíça
Quando há pressa
 
Em caso de falhas de cabos é necessário agir rápido – principalmente
quando os cabos se destinam à operação de uma infraestrutura
importante. Por isso, as Schweizerischen Bundesbahnen (SBB AG,
Bern) não hesitaram muito quando houve um defeito em um cabo de
16 Hz no túnel Simplon.

>> mais

http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/47175_28b6ed7e8c/BAUR_CableFaultLocation_Newsletter_Part5_PT.pdf
http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/47175_28b6ed7e8c/BAUR_CableFaultLocation_Newsletter_Part5_PT.pdf
http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/47176_49c800dd80/BAUR_Case_Simplon_PT.pdf


Novidades de produto Syscompact 2000 M pro  
O sistema de localização de defeito de cabo portátil da BAUR
 
O sistema de localização de defeito de cabo portátil da BAUR serve para a
localização de defeito de cabo e teste de cabo em cabos de baixa e média
tensão. O gerador de tensão de pulso integrado com duas faixas de
tensão de pulso programáveis e o reflectômetro de pulso IRG 2000
permitem a localização segura de defeitos de cabo de baixa impedância,
de alta impedância e intermitentes.

>> mais

Nova filosofia para a aplicação do diagnóstico de cabo
Cooperação com a KEPCO Coreia
 
Nos últimos anos a KEPCO - empresa fornecedora de energia para toda a
Coreia do Sul - trabalhou na implementação do diagnóstico de cabos
como método padrão para a avaliação de estado e avaliação da vida útil
de cabos subterrâneos na rede de média tensão.

>> mais

Martin Baur
Perito na formação de normas IEC
 
A empresa BAUR se empenha há muitos anos em organizações
internacionais de normatização. O sentido e a finalidade destas
organizações são a determinação e a harmonização transnacional de
requisitos, grandezas físicas e processos. Importantes para a nossa
empresa são, sobretudo, a IEC, ASTM e a IEEE. A IEC, a International
Electric Commission, recentemente premiou Martin Baur pela sua
cooperação de muitos anos e pelas valiosas contribuições no âmbito do
aprimoramento da IEC 62631-2-1. Estamos felizes por esta premiação e
desejamos ainda muito sucesso e satisfação no desempenho da sua
função.

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

>> mais

http://admin.baur.s2.eboxx.at/XooWebKit/bin/download.php/47176_49c800dd80/BAUR_Case_Simplon_PT.pdf
http://www.baur.at/pt/produtos/ve-culos-para-teste-de-cabos-e-sistemas/syscompact/syscompact-2000-m-pro
http://www.baur.at/pt/produtos/ve-culos-para-teste-de-cabos-e-sistemas/syscompact/syscompact-2000-m-pro
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-01-2017/kepco-kooperation
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-01-2017/kepco-kooperation
http://www.baur.eu/pt/novidades/boletim-informativo/newsletter-01-2017/beitrag-05-eventrueckblick
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