
CableMaster 800

CableMaster 800 jest profesjonalnym testerem kabli wyposażonym w gniazdo RJ45 dla kabli sieciowych i złącza
typu F dla kabli koncentrycznych. CableMaster 800 weryfikuje mapę połączeń, określa długość kabla oraz odległość
od usterki. Wyniki mogą zostać zapisane i udokumentowane za pomocą odpowiedniego oprogramowania
raportującego na komputerze PC. Dodatkowo, CableMaster 800 oferuje wiele funkcji diagnostyki sieci do
rozwiązywania problemów, takich jak śledzenie trasy kabla, detekcja połączeń do 1Gb/s, ping, wykrywanie sieci,
testy PoE i wiele innych.
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Testowanie sieci

CableMater 800 umożliwia szybką identyfikację portów/gniazd podczas wyświetlania przepustowości łącza oraz
aktualnego statusu łącza. Dzięki dodanej funkcji wykrywania sieci, wszystkie nadawane urządzenia w testowanej
sieci mogą być wykryte, wyświetlone i zapisane w postaci listy. Tester umożliwia również pingowanie urządzeń
za pomocą IPv4 i IPv6 oraz dostępnych adresów URL.

Zapisywanie wyników i tworzenie raportów

Wyniki z pomiarów mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej testera oraz eksportowane za pomocą kabla
USB do PC, aby tworzyć profesjonalne raporty z pomiarów. 

Zestaw zawiera

CableMaster 800
Profesjonalne okablowanie i tester sieci,
zawiera:
Możliwość testowania sieci komp/ tel wraz 
ze zdalną identyfikacją
6x bateria AA
2 kable RJ45 
kabel microUSB
torba

CableMaster 850
Profesjonalne okablowanie i tester sieci,
zawiera:
1 sondę tonu CableTracker CT15 
Możliwość testowania 8 sieci/tel wraz ze zdalną 
identyfikacją
1 kabel RJ45 do krokodylków
20 zdalnych identyfikacji kabla koncetrycznego
6x bateria AA 
9 kabli RJ45
kabel microUSB
torba
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Parametr Specyfikacja

Metoda 
pomiarowa

Reflektometria w dziedzinie czasu (TDR) oraz 
przepustowość

Pomiary kabli Testowanie kabla i ID: do 305 m (1 000 ft)
Detekcja rozwarcia par: 1 m (3 ft) do 305 m (1 000 ft)
Pomiary długości: 0 do 457m (1 500 ft), ± (5%+1ft) 
Wsparcie 8 ciągłości i zdalnej ident. numerów (RJ 45)
Wsparcie zdalnej identyfikacji 20 gniazd RJ 45 i 20
złącz F 

PoE Testy dla IEEE 802.3af i IEEE 802.3at (PoE +) zgodne PoE
Testy klas i obciążeń kabli do up to 25.5 W (w klasie 4 
identyfikuje Tryb A lub B (pary z PoE))

Aktywny EthernetWskazuje zalecane prędkości 10/100/1000 base-t half i 
full duplex
Można połączyć się do sieci 10/100 base-t

Test 
wykrywania 
sieci

Wykrywa i wyświetla podłączone urządzenia sieciowe
Ping IPv4/URL/IPv6
Test DHCP/DNS
Identyfikacja LLDP/CDP 
Test łączności TCP/UDP 
Port LED - dioda migająca z częstotliwością 0,1 Hz

Raportowanie Raporty PDF/CSV z oprogramowaniem PC

Maksymalne 
napiecięcie

Parametry odnoszą sie do maksymalnego napięcia i mogą 
być przyłożone do każdego z dwóch pinów złącza bez 
spowodowania uszkodzenia testera
- gniazdo RJ: 66 Vdc lub 55 Vac
- złącze F: 50 Vdc lub Vac

Zapis wyników 
testów

Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański

Generacja tonów Częstotliwość tonów: 730 Hz i 1440 Hz
Języki
Żywotność 
baterii

Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Włoski
Dla 6xAA, 9VDC, 2,200 mA-hr (typowo) baterie 
alkaliczne: 
Praca - 20 godzin typowo
Czuwanie - 1,5 roku typowo
(200 uA max prąd czuwania)
Baterie są dołączone.

Temperatura Pracy: 0 do 50°C (32 do 122°F)
Przechowywania: -30 do 60°C (-22 do 140°F)

Wilgotność 10 do 90% bez kondensacji

Obudowa Tworzywo sztuczne wysokiej wytrzymałości PC/ABS z VO
Wytrzymuje upadek z 1,20m (4 ft) na beton

Wyświetlacz
Wymiary
Waga

Kolorowy graficzny ekran LCD przekątna 7,1 cm 
4.7 x 9.15 x 17.3 cm (1.85””H x 3.6””W x 6.8””L) 
Z bateriami: 510 g (1 lb 2 oz )

Bezpieczeństwo CE certyfikat
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