
viola и viola TD
СНЧ устройство за тестване и 
диагностициране

Мобилните устройства на BAUR viola и viola TD се използват за
– за тестване на кабели СрН и електрическо оборудване (генератори,

трансформатори и КРУ)
– за тестване на кабелната обвивка
– за кабелна диагностика (viola TD):

- измерване фактор на разсейване и MWT с измерване на tan δ и 
частични разряди* 
- Пълен MWT с измерване на tan δ и частични разряди*

Тестването със  СНЧ прави възможно откриването на повреди в изолацията 
на кабели с пластмасова или хартиено-маслена изолация за възможно най-
кратко време без повлияване качеството на обкръжаващия изолационен 
материал. 

Диагностицирането на фактора на разсейване със 0.1 Hz СНЧ truesinus® 
предоставя диференцирана информация за стареенето на кабели с хартиено-
маслена изолация и PE/XLPE кабели. В случай на PE/XLPE кабели, 
измерването на фактора на разсейване прави възможно разграничаването 
между нов, леко или тежко увреден кабел. Това прави възможно 
приоритизиране на нуждата от замяна на кабелите.

Контролираното изпитване на издръжливост (MWT) с tan delta комбинира 
тестването на кабели и измерването на фактора на разсейване, позволявайки 
точна и цялостна оценка на състоянието на кабела. В допълнение, има 
минимално натоварване на кабела поради оптимизираната продължителност 
на теста.

Характеристики

viola и viola TD
▪ Макс. тестово напрежение 42.5 kVrms / 60 kVpeak

▪ Форми на напрежение: СНЧ truesinus®, СНЧ
правоъгълна форма и DC напрежение
▪ СНЧ truesinus® тестова технология позволява

независимо от товара, повторяемо 
високо напрежение

▪ Тестване на кабели съгласно: DIN VDE 0276-
620/621  
(CENELEC HD 620/621), IEEE 400-2012, 
IEEE 400.2-2013, IEC 60060-3

▪ Тестване на кабелната обвивка съгласно
IEC 60502/IEC 60229
▪ Тест за издръжливост на напражение на
електрическо оборудване съгласно IEEE 433

viola TD
▪ Тестване фактор на разсейване на електрическо

оборудване и кабели СрН до 35 kV

▪ Много прецизно измерване на фактора на
разсейване с точност от 1 x 10-4

▪ Откриване на токови утечки чрез VSE box
(опция)

▪ По-добър преглед на състоянието на кабела
чрез Пълно MWT в комбинация с PD-TaD 60 

Пълно MWT = СНЧ тестван на кабел с 
паралелно измерване на фактора на 
разсейване и частични разряди
Вижте страница 2 за достъпните методи и 
комбинации от методи

▪ Напълно автоматични и индивидуално
програмируеми диагностични 
последователности, вкл. оценяване

Обща информация

▪ Трансфер на данни чрез USB интерфейс
▪ Управление на тестовете и данните от
измерванията със софтуер за ПК
▪ Автоматично устройство за разтоварване
▪ Опционално разширяема

– viola: до диагностична система за ЧР
–  viola TD: до диагностична система за ЧР и
Пълно MWT
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Оценяване състоянието на кабела от ново поколение
↗ Тестване на кабели и фактор на разсейване в едно устройство

↗ Висока ефективност и компактен размер
↗ Лесно тестване
↗ Автоматични последователности на тестване и диагностициране

Контролирано изпитване на 
издръжливост MWT в 
съответствие с IEEE 400
• MWT с tan δ
• Пълно MWT с tan δ и тест

на ЧР (с PD-TaD 60)

* в комбинация с диагностичната система BAUR PD-TaD 60 PD.
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Пълно контролирано изпитване на издръжливост
Комбинация от методи, позволяващи получаването на повече информация

С устройството за тестване и диагностициране BAUR viola TD VLF и 
в комбинация с преносима диагностична система PD-TaD 60 PD, 
можете да измервате диелектрични загуби и тествате кабелния 
участък за частични разряди по време на тест с УНЧ. Тази комби- 
нация от методи се нарича Пълно MWT и предоставя значително 
повече информация в сравнение с обикновения кабелен тест. Докато 
тестването определя ще издържи ли кабелната система натоварване
зпо време на тестването, измерването на фактора на разсейване дава оценка за състоянието на изолацията на 
кабела. Междувременно, измерването на частични разряди показва наличието и точното местоположение на 
източника на ЧР. Главната особеност на MWT е състоянието на кабела по време на теста: ако е допустимо, 
продължителността на теста може да бъде намалена, което намалява разходите. По този начин, кабела се подлага на 
повишеното тестово напрежение само за необходимото време.

СНЧ truesinus® - форма на напрежение за всички методи и комбинациите им
СНЧ truesinus® е единствената форма на напрежение, която позволява провеждането на надеждни тестове с 
напрежение, а така също и точно измерване на фактора на разсейване и частичните разряди. За разлика от другите 
форми на напрежение, напрежението СНЧ truesinus® е независимо от товара, симетрично и непрекъснато. Това е 
важна предпоставка за получаване на висока точност, а така също и възпроизводимост и съпоставимост на 
резултатаите от измерванията.  

Достъпни методи и комбинации от методи
Метод Значение и ползи Оборудване BAUR

СНЧ тестване ▪  Лесен тест с напрежение (Присъда: Преминал / Непреминал) viola 

измерване tan δ ▪  Оценка на диелектричното състояние на изолацията, индикация за ЧР viola TD 

тест на ЧР ▪ Диагностика на слаби участъци в кабела и тяхното местоположение viola и PD-TaD 60

Едновременно

tan δ  и ЧР
измерване на 

▪ Комбинация от данни от измерване на tan δ и ЧР
▪ По-кратък тест с едновременно измерване на tan δ и ЧР
▪ По-добро откриване на скрити дефекти (например мокра муфа) чрез кондициониране на слабите места и

едновременен анализ на стойностите на tan δ и активността на ЧР

viola TD и PD-TaD 60

MWT с tan δ ▪ Оценка на диелектричното състояние на изолацията, индикация за ЧР
▪ Интелигетен тест на издръжливост на напрежение
▪ По-кратка продължителност на теста за кабели в добро състояние

viola TD и PD-TaD 60

СНЧ тестване с 
паралелно тест-
ване за ЧР

▪ Локализиране на повреди по изолацията на кабела
▪ Интелигетен тест на издръжливост на напрежение

viola и PD-TaD 60

Пълно MWT ▪ Оценка на диелектричното състояние на изолацията, индикация за ЧР
▪ Локализиране на повреди по изолацията на кабела
▪ Интелигетен тест на издръжливост на напрежение с по-кратка продължителност за кабели в добро състояние
▪ По-кратък тест с едновременно измерване на tan δ и ЧР
▪ По-добро откриване на скрити дефекти (например мокра муфа) чрез кондициониране на слабите места и

едновременен мониторинг на стойностите на tan δ и активността на ЧР  

viola TD и PD-TaD 60
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Технически данни

Изходно напрежение
Честотен обхват 0.01 – 0.1 Hz
СНЧ truesinus® 1 – 42.5 kVrms (60kVpeak)
СНЧ превоъгълна форма     1 – 60 kV
DC напрежение ±1 – 60 kV
Резолюция 0.1 kV
Точност 1 %
Обхват товар (СНЧ тест) 1 nF – 10 µF

Изходен ток
Измервателен обхват 0 – 70 mA
Резолюция 1 µA
Точност 1%
Макс. капацитивен товар      1 μF при 0.1 Hz,

42.5 kVrms / 60 kVpeak (≈ 4 km)*
3 μF при 0.03 Hz,
42.5 kVrms / 60 kVpeak (≈ 12 km)*
8 μF при 0.01 Hz,
40 kVrms / 57 kVpeak (≈ 41 km)*
* макс. дължина на кабела при

капацитет на кабела от 0.24 µF/km

Измерване на фактора на разсейване (viola TD)
СНЧ truesinus® 1 – 42.5 kVrms

Обхват товар 10 nF – 10 µF
Резолюция 1 x 10-6

Точност 1 x 10-4

Измервателен обхват 1 x 10-4 – 21 000 x 10-3

tan d измерваща честота      0.1 Hz

Автоматично откриване 
и компенсиране на 
токове на утечка

С VSE box (опцияl)

Diagnostic Reporter 
Използва се за обработка и оценка на тестовете и измерванията
Базиран на MS Excel От версия MS Excel 2007
Обща информация
Захранващо напрежение 100 – 260 V, 50/60 Hz
Консумация Макс. 1 400 VA
Защита от обратно напрежение 13 kV
Клас на защита IP 24
Даннов интерфейс USB 2.0
Размери (Ш x В x Д) без отделението за кабел

Част ВН 505 x 503 x 405 мм
Оперативен модул 505 x 433 x 405 мм
Общо (двете части) 505 x 854 x 405 мм

Тегло
Част ВН 57 кг
Оперативен модул 19 кг

Околна температура 
(работна)

-10°C до +50°C

Темп. на съхранение -20°C до +60°C
Безопасност и 
електромагнитна 
съвместимост (EMC)

CE-съответствие съгласно Директива 
за ниско напрежение (2006/95/EC), 
Директива за електромагнитна 
съвместимост (2004/108/EC), 
въздействия на околната среда EN 
60068-2 и сл.

Потребителски 
интерфейс на 13 езика

чешки, китайски (CN), китайски (TW), 
холандски, английски, френски, немски, 
италиански, корейски, полски, 
португалски, руски, искански
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Стандартна доставка на viola 

▪  BAUR viola СНЧ тестер, включващ: 
– Свързващ кабел ВН 10 м (фиксиран)
– Разряден и заземителен прът GDR 60-204
– Заземителен кабел, 25 мм², 3 м
– Захранващ кабел, 2.5 м
–              Diagnostic Reporter*

Базирано на  Excel приложение за обработка и оценка на тестове и 
измервания

– Видеоурок*
– Ръководство за експлоатация
– Кратко ръководство

* на USB носител

Опции

▪ Мобилна диагностична система за ЧР PD-TaD 60
▪ Външно аварийно изключване със светлинна индикация, 25 м или 50 м
▪ Транспортна колична за viola

Стандартна доставка на viola TD 

▪ BAUR viola TD СНЧ тестер и диагностичен уред, включващ:

– Свързващ кабел ВН 10 м (фиксиран)

– Комплект BAUR tan delta
– Разряден и заземителен прът GDR 60-204

– Заземителен кабел, 25 мм², 3 м
– Захранващ кабел, 2.5 м
–  Diagnostic Reporter*

Базирано на  Excel приложение за обработка и оценка на тестове и
измервания

– Видеоурок*
– Ръководство за експлоатация
– Кратко ръководство

* на USB носител

Опции

▪ Свързващ комплект VSE (за откриване и компенсиране на токовете
на утечка)

▪ Мобилна диагностична система за ЧР PD-TaD 60
▪ Външно аварийно изключване със светлинна индикация, 25 м или 50 м
▪ Транспортна колична за viola TD

Diagnostic Reporter – Примерен дневник (извадка)




