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Prezado distribuidor BAUR, prezado cliente!

Estamos retornando das férias de verão com um boletim informativo repleto de novidades. O novo
produto liona, sobre o qual informamos no boletim informativo anterior, já está disponível. Para
promover este produto e para fortalecer a sua rede internacional, a BAUR está organizando uma
série de eventos e treinamentos. O espectro de temas neste boletim informativo é
complementado com novos conhecimentos sobre o tema de resolução de fase e interessantes
conhecimentos básicos do mundo BAUR.
 
Desejamos uma leitura agradável a todos!

 

 Agora disponível
liona da BAUR para testes rápidos de DP online

O novo produto liona, anunciado no último boletim informativo, está disponível a partir de agora.
Com o liona são realizadas medições de descargas parciais de forma online, isto é, sem o
desligamento do segmento de cabo durante a operação normal da rede.

>> mais

Resolução de fase DP
Diferenciar defeitos de cabo com base na posição de fase de descargas parciais

Há anos os técnicos de manutenção e técnicos de rede aplicam com sucesso a medição de
descarga parcial (medição DP), para detectar defeitos de cabo precocemente. Com base no nível
de DP e do local da DP é possível detectar os pontos fracos. Contudo, não é possível saber de que
tipo de defeito se trata. Aqui a posição de fase dos valores medidos de DP é de grande ajuda: Com
a posição de fase é possível detectar as causas de defeitos.

>> mais

 

Troca de experiências com a Escola Técnica Superior
Seminário para a medição de descarga parcial

Em junho o Prof. Dr. Ing. Kay Rethmeier da Escola Técnica Superior de Kiel (FH-Kiel), Alemanha,
visitou Sulz e promoveu um seminário técnico sobre o tema Medição de descarga parcial.

>> mais

 

BAUR na CIRED em Estocolmo
Sistemas de distribuição de energia para um futuro sustentável

"Sistemas de energia para um futuro sustentável" – este foi o lema da 22ª edição do fórum, que
aconteceu em junho em Estocolmo.

>> mais

 

http://www.baur.at
http://www.baur.at/pt-br/produtos/teste-de-cabos-diagnostico/online-diagnosis/liona.html
http://www.baur.at/pt-br/newsletter-sites/outubro-2013/article-2.html
http://www.baur.at/pt-br/newsletter-sites/outubro-2013/article-3.html
http://www.baur.at/pt-br/newsletter-sites/outubro-2013/article-4-cired-stockholm.html


Primeira conferência BAUR no Rio
A BAUR do Brasil recebe distribuidores de toda a América Latina

A América do Sul é um mercado importante para a BAUR. Por isso a filial BAUR no Brasil organizou
uma conferência de 10 a 13 de setembro no Rio de Janeiro, para a qual estavam convidados os
distribuidores de toda a América Latina.

>> mais

 

Norma IEEE 400.2-2013 agora aprovada
Teste de cabos eficiente e em conformidade com a norma com produtos BAUR

A norma IEEE 400.2-2013 sobre o teste de sistemas de cabos de energia blindados com
frequência muito baixa (VLF) foi aprovada recentemente.

>> mais

 

FNN 2013
BAUR no congresso técnico de tecnologias de rede

A BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH é expositor no FNN Fachkongress Netztechnik 2013, que
ocorrerá de 4 a 5 de dezembro de 2013 no parque de exposições de Nürnberg.

>> mais
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