
PD-SGS
Ruční online monitoring částečných výbojů BAUR

Ruční online monitoring částečných výbojů  BAUR PD-SGS slouží k provádění rych-
lých výchozích zkoušek výskytu PD v rozvaděčích pod napětím. Potenciální zeslabená 
místa jsou ihned akusticky a numericky signalizována. Pomocí světelného systému 
je navíc uživateli doporučeno, jak zacházet se zkoušeným rozvaděčem. Díky tomu je 
možné rychle vyhodnotit stav celé rozvodny a využít výsledky měření k efektivnímu 
plánování dalších cenově efektivních šetření nebo k okamžité údržbě.

Kapacitní snímače TEV a akustické snímače integrované v PD-SGS rychle a spolehli-
vě identifikují jak vysokofrekvenční částečné výboje uvnitř rozvaděče, tak částečné 
výboje na povrchu, které vznikají v důsledku vzniku vodivých cest na povrchu nebo 
korónových výbojů. Ruční detektor BAUR je vybaven konektorem pro parabolickou 
anténu ke zkouškám obtížně přístupných systémových komponent.

Jako bezpečnostní zařízení ke každodennímu použití slouží PD-SGS zkušebním 
pracovníkům k provádění rychlých bezpečnostních kontrol, zda je pracovní prostor 
kolem rozvaděče bezpečný. 

Funkce

 ▪  Zkouška, zda nejsou v rozvaděči částečné 
výboje

 ▪  Zkouška, zda rozsah výskytu PD nevy-
žaduje další kontroly, např. bodovou 
zkoušku PD za provozu nebo diagnostic-
kou zkoušku s odstávkou

 ▪  Zkouška, zda rozsah výskytu PD nevyža-
duje okamžitý údržbářský zásah

 ▪  Zkouška bezpečnosti pracovního prostoru 
kolem rozvaděče

Charakteristiky

 ▪  Měření PD, které se šíří po povrchu roz-
vaděče určením přechodového zemního 
napětí (TEV)

 ▪  Určení výskytu PD na komponentách 
rozvaděče, např. sběrnicích a kabelo-
vém příslušenství pomocí ultrazvukové 
lokalizace

 ▪  Vysoce citlivý akustický snímač k detekci 
ultrazvukových emisí

 ▪  Automatická detekce rušivých signálů na 
pozadí

 ▪  Akustická signalizace a numerické 
zobrazení výsledků ultrazvukového a TEV 
měření

 ▪  Akustický výstup pomocí připojených slu-
chátek nebo integrovaného reproduktoru

 ▪ Dva režimy zobrazení:

 – Úroveň (úroveň signálu v reálném čase)

 – Vývoj (aktivita PD po dobu 5 sekund)

 ▪  Světlý, čitelný OLED displej s indikátorem dB

 ▪  Vysoce uživatelsky přívětivý ruční přístroj 
s minimálními nároky na školení

 ▪ Ergonomická a kompaktní konstrukce

 ▪  Robustní plastové pouzdro s ochrannou 
pryžovou objímkou kolem snímačů 

 ▪  Dobíjitelná baterie s dlouhou životností 
pro celodenní práci

 ▪  Standardní dodávka zahrnuje funkční 
zkoušečku
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Rychlá identifikace výskytu částečných výbojů 
PD v rozvaděčích a kabelovém příslušenství

 ↗  Rychlé výchozí posouzení stavu rozvaděčů a kabelového 
příslušenství za provozu sítě

 ↗  Ideální pro rychlé kontroly středně- a vysokonapěťových 
rozvaděčů

 ↗ Dva integrované snímače: 
     Snímač TEV k měření PD na povrchu rozvaděčů 
     Akustický snímač k měření PD uvnitř rozvaděčů

 ↗  Vyšší bezpečnost zkušebních pracovníků – zkouška bezpeč-
nostních rizik rozvaděče před zahájením práce 
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Měření TEV

Snímač Kapacitní

Měřicí rozsah 0 – 80 dBmV

Frekvenční rozsah 20 MHz – 200 MHz

Rozlišení 1 dB

Přesnost ±1 dB

Ultrazvukové měření

Měřicí rozsah -6 to +70 dBµV

Rozlišení 1 dB

Přesnost ±1 dB

Citlivost měniče -65 dB (0 dB = 1 V/µbarrms hladiny 
akustického hluku)

Průměrná frekvence měniče 40 kHz ±1 kHz

Hardware

Skříň Plastová vstřikovaná skříň

Provozní ovladače 2 tlačítka (membránová klávesnice)
1 spouštěcí tlačítko

Přípojky Napájení
Sluchátka
Externí akustický snímač

Displej OLED displej s vysokým rozlišením a 
velkým kontrastem
6 signálních LED (úroveň PD)

Všeobecně

Dobíjitelná baterie Lithium-iontová dobíjitelná baterie 2,2 Ah;
DC 3,75 V

Životnost baterie cca 12 hodin

Síťová nabíječka

Jmenovité napětí AC 90-264 V (50/60 Hz)

Výstupní napětí DC 5 V / 3.0 A

Doba nabíjení cca 2 hodiny

Okolní (provozní) teplota -5 °C až +55 °C

Vlhkost ≤ 90 %, bez kondenzace

Stupeň krytí IP 54

Rozměry (Š × V × H) cca 90 x 190 x 65 mm

Hmotnost cca 300 g

Bezpečnost a elektromagne-
tická kompatibilita

CE-compliant in accordance with Low 
Voltage Directive (2014/35/EU) and EMC 
Directive (2014/30/EU)

shoda s předpisy ES dle směrnice o elek-
trických zařízeních určených pro používání 
v určitých mezích napětí (2014/35/EU) a 
směrnice o elektromagnetické kompatibili-
tě (2014/30/EU)

TEV – detekce PD

PD activities within switchgear enclosed in metal induct small 
voltage pulses in the surface of the metal housing which are 
known as transient earth voltages (TEV). The transient earth 
voltages run along the housing surface to the outer side of the 
metal housing where they can be detected by a capacitive TEV 
sensor.

Akustické emise – detekce PD

Povrchové závady vysokonapěťových odpojovačů vykazují 
tendenci ke vzniku jevu známého jako „vodivé cesty“. Při tomto 
jevu se postupně vytvářejí uhlíkové nánosy, které mohou poz-
ději způsobit elektrický výboj s následným selháním izolace. 
Vysoce citlivý akustický snímač PD-SGS umožňuje identifikovat 
ultrazvukové emise v důsledku vzniku vodivých cest a koróno-
vých výbojů dříve, než dojde k selhání izolace.  

Technické údaje

Standardní dodávka zahrnuje

 ▪  Ruční provozní detektor PD BAUR PD-SGS

 ▪ Funkční zkoušečka PD-FT

 ▪ Stereo sluchátka

 ▪  Síťová nabíječka vč. adaptéru pro danou zemi (V. 
Británie, Evropa, Austrálie, USA); 5 V DC / 3,0 A)

 ▪ Přepravní kufřík

 ▪  Mikronabíječka do auta: DC 5 V / 2,1 A

 ▪ Nabíjecí kabel vč. USB zástrčky 

 ▪ Uživatelská příručka  

Volitelné příslušenství

 ▪ Parabolický reflektor vč. přenosné tašky

 ▪ Rozšiřující sada s laserovým ukazovátkem


