
MaxTester 610 
WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIE DO TESTOWANIA ŁĄCZY MIEDZIANYCH 

Szybszy i bardziej wydajny sposób weryfikacji par miedzianych oraz lokalizacji uszkodzeo 
podczas instalacji i naprawy obwodów przenoszących usługi głosowe i DSL. 
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KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI 

Testy wykonywane z jednego kooca minimalizują czas 
naprawy i koszty 

Pełny zestaw pomiarów przy użyciu multimetru 
cyfrowego do szybkiej i efektywnej oceny parametrów 
elektrycznych łącza 

Opcjonalne funkcjonalności TDR i RLF pozwalają 
dostawcom usług rozbudowywad posiadane 
urządzenie o istniejące i nowe funkcje i rozwiązania 

SERIA MaxTester 600 

Max-630 
Zestaw do testowania 
usług xDSL i Multiplay 

Funkcjonalnośd SmartR™ pozwala użytkownikom 
szybko i z dużą precyzją określad jakośd obwodów 
miedzianych w warstwie fizycznej oraz wyszukiwad 
uszkodzenia 

Zaprojektowany z myślą o odporności i wytrzymałości 
pod kątem pracy w trudnych warunkach 
środowiskowych, zgodny z IEC IP54 

Konfigurowalne progi Pass/Fail do testów 
automatycznych 

Max-635 
Zestaw testowy do miedzi, 
xDSL i usług Multiplay 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaxTester 610 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  aIDEALNE NARZĘDZIE DO POMIARÓW ŁĄCZY MIEDZIANYCH 
MaxTester 610 firmy EXFO został zaprojektowany z myślą o wykonywaniu pomiarów 
instalacyjnych i naprawczych na obwodach z usługami głosowymi i DSL. Niewielkie rozmiary, 
odpornośd na niesprzyjające warunki i prostota obsługi czynią z niego idealne narzędzie dla 
techników zajmujących się instalacjami i naprawami wymagającego środowiska outside-plant. 
Dzięki urządzeniu MaxTester 610 proces testowy jest wysoce zautomatyzowany co umożliwia 
technikom szybkie i wydajne wykonywanie swojej pracy. 
 
Co więcej, duży wyświetlacz sprawia że jednostka jest jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika a 
mnogośd możliwości łączności znacznie ułatwia proces zapisu wyników pomiarów oraz tworzenie 
raportów. 
MaxTester 610 KORZYSTA Z TECHNOLOGII SmartR™ 
MaxTester 610 pozwala technikom i inżynierom pracowad wydajniej – nie ciężej. SmartR jest 
zestawem inteligentnych i zautomatyzowanych testów, które umożliwiają technikom szybką i 
prostą ocenę warunków panujących na testowanym łączu oraz identyfikację i lokalizację 
szerokiego zakresu możliwych uszkodzeo. Funkcjonalnośd PairDetective automatycznie 
przeprowadza podstawowy zestaw testów łącza dostarczając czytelnych wyników w postaci 
graficznej z kolorowymi wskaźnikami typu Pass/Fail i wykrywając zdarzenia takie jak zwarcia, 
uziemienia, przerwy w obwodach, odczepy czy niezrównoważenia. FaultMapper wykorzystuje 
technologię reflektometru w dziedzinie czasu (TDR) oraz częstotliwości (FDR) aby jeszcze 
dokładniej lokalizowad i identyfikowad uszkodzenia pogarszające jakośd usług, takie jak odczepy, 
zwarcia, przerwy czy uziemienia. Unikalna funkcjonalnośd SmartR firmy EXFO pozwala na 
prezentację wyników w czytelnej, prostej w zrozumieniu formie, powodując że rozwiązywanie 
problemów na obwodach miedzianych staje się prostsze niż kiedykolwiek. 

KLUCZOWE ZASTOSOWANIA DLA MIEDZI 
 Detekcja potencjalnych „wąskich gardeł” po stronie klienta w celu zapewnienia ciągłych, 

wysokiej jakości, bezbłędnych usług typu multiplay 

 Analiza widma 30 MHz przy kwalifikacji obwodów pod dowolny profil VDSL2 (8, 12, 17, 30 MHz) 

 Analiza pętli miedzianej i uszkodzeo przy użyciu sprawdzonych technik reflektometrycznych 
TDR i FDR podczas prekwalifikacji łączy pod usługi VDSL2 i ADSL2+ 

 Wykrywanie i pomiary podejrzanych poziomów napięcia, przerw lub zward 
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Port Ethernet zabezpieczony przed 
wpływem środowiska 

Porty do miedzi zabezpieczone przed 
wpływem środowiska 

Okalająca osłona ochronna 

Duży, 6-calowy, kolorowy 
wyświetlacz LCD 

Porty interfejsowe – zabezpieczone 
przez wilgocią i pyłem 

Innowacyjny interfejs użytkownika 
oparty na ikonach 

Obszar uchwytu 

Uproszczona klawiatura 

KLUCZOWE CECHY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaxTester 610 

WSZECHSTRONNE POMIARY WARSTWY FIZYCZNEJ 
Weryfikacja jakości obwodów miedzianych jest drobnostką przy użyciu możliwości pomiarowych 
urządzenia MaxTester 610. Zakres testów obejmuje pomiary napięcia AC i DC, rezystancji 
(zwarcia), pojemności (przerwy), wpływu zakłóceo energetycznych oraz szumów impulsowych. 
Technicy otrzymują czytelne wyniki w postaci graficznej ze wskazaniami Pass/Fail. MaxTester 610 
posiada również funkcję dzwonienia POTS oraz opcjonalne funkcjonalności TDR i RFL (lokalizator 
uszkodzeo rezystancyjnych) do lokalizacji uszkodzeo obwodów. Opcjonalny zestaw testów do 
szerokiego pasma umożliwia kwalifikację obwodów dla częstotliwości VDSL2 do 30 MHz oraz 
zawiera testy takie jak PSD, detekcja szumów impulsowych i analiza tłumienności. 

Automatyczne Testy Usług 
Progi mogą byd ustawiane i zapisywane zarówno dla kluczowych parametrów DSL jak i dla testów transportu danych i IPTV. Gdy 
testy są przeprowadzane, użytkownicy otrzymują przejrzyste, graficzne wyniki Pass/Fail i mogą szybko przejśd do następnego 
zadania lub kontynuowad pomiary. Profile testowe mogą byd w prosty sposób przenoszone pomiędzy jednostkami w celu 
zapewnienia, że wszyscy technicy z jednej firmy wykonują testy z takimi samymi wartościami progów. 

Łatwe w użyciu 
Następnej generacji interfejs użytkownika urządzenia MaxTester610 został zaprojektowany z myślą o najwyższej poręczności. 
Duży wyświetlacz w połączeniu z kolorowymi ikonami i elementami graficznymi sprzyja prostocie konfiguracji i działania, nawet 
dla niedoświadczonych, początkujących techników. 

Łącznośd i przechwytywanie wyników 
W dzisiejszym świecie współzawodnictwa dla dostawców usług ich jakośd jest najważniejsza. MaxTester610 umożliwia 
generowanie raportów dla wszystkich testów w wielu formatach. Jako rezultat, dostawcy usług mogą przechowywad wszystkie 
wyniki testów w postaci plików dla przyszłego porównywania i zatwierdzania, że wszystkie wymagane testy zostały 
przeprowadzone przed odpowiedniego technika. 

WSZYSTKIE FUNKCJE POTRZEBNE INSTALATOROM 
Dzięki niewielkim rozmiarom MaxTester610 można zabrad wszędzie tam gdzie potrzeba. 
Jednostka jest odporna i lekka, a wszystkie porty są chronione przed deszczem – wszystko czego 
potrzeba w wymagającym środowisku instalacji zewnętrznych. 

Zasilanie z baterii 
MaxTester610 został wyposażony w baterię wykonaną w najnowszej technologii, którą można 
wielokrotnie ładowad. Zapewnia ona maksymalny czas testowania pomiędzy cyklami ładowania, 
nawet w przypadku wysokich wymagao energetycznych VDSL2. Jeśli bateria wymaga ładowania, 
technicy mogą użyd opcjonalnej 12 woltowej ładowarki samochodowej albo dołączonego 
adaptera AC. 
 



SPECYFIKACJA MIEDZI a, b, c 

MaxTester 610 

Charakterystyki odbiornika 

Dzwonienie POTS 

Multimetr cyfrowy (DMM) 

Rezystancja izolacji 
(stress/leakage) 

Częstotliwośd odbioru 

Dokładnośd częstotliwości 

Zakres poziomu odbioru VF (dBm) 

Dokładnośd poziomu VF 

Zakres poziomu odbioru WB (dBm) 

Dokładnośd poziomu WB 

Impedancja (Ω) 

DTMF 

Książka adresowa 

Typ testu 

Wybór impedancji (do pomiarów napięcia) 

200 Hz do 20 kHz 

20 kHz do 30 MHz 

±(50 ppm + 1 cyfra) 

-90 do 20 dla 600 Ω 

200 Hz do 20 kHz 
-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ± 2 dB 

-50 dBm do 20 dBm, dokładnośd ± 1 dB 

-90 do 14 dBm dla 100 Ω i 135 Ω 

20 kHz do 2.2 MHz 
-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ± 2 dB 

-50 dBm do 14 dBm, dokładnośd ± 2 dB 

2.2 MHz do 30 MHz 
-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ± 2 dB 

-50 dBm do 14 dBm, dokładnośd ± 2 dB 

100, 135, 600 

0-9, #, * 

25 wpisów 

Migawkowy i ciągły 

100 kΩ, 1 MΩ 

Pomiar 

Napięcie DC 

Napięcie AC 

Rezystancja izolacji 

Rezystancja 

Pojemnośd 

Prąd DC 

Prąd AC 

Zakres 

0 do 400 V 

0 do 280 Vrms 

0 do 1 GΩ, autozakres 
0 do 999 Ω 
1 kΩ do 99 MΩ 
100 MΩ do 999 MΩ 

0 do 100 MΩ 
0 do 999 Ω 
1 kΩ do 100 MΩ 

Pojemnośd 

Prąd DC 

Prąd AC 

Rozdzielczośd 

0.1 V od 0 do 99.9 V 
1 V od 100 do 400 V 

0.1 V od 0 do 99.9 V 
1 V od 100 do 280 V 

Trzy cyfry 

Trzy cyfry 

Trzy cyfry 

0.1 mA 

0.1 mA 

Źródło 

Soaktimer (s) 

Dokładnośd 

mniejsza od 
±(1% + 0.5VDC) / ±1VDC 

mniejsza od 
±(1% + 0.5VDC) / ±1VAC 

±(2% + 5 Ω) 
±(2% + 1 cyfra) 
±(5% + 1 cyfra) 

±(1% + 5 Ω) 
±(2% + 1 cyfra) 

±(2% + 50 pF) 

±(2% + 1 mA) 

±(2% + 1 mA)  d

50 do 125 VDC (prąd bezpiecznie ograniczony do 0.5 mA) 

1 do 60 

SPECYFIKACJE TESTÓW MIEDZI ᵃaᵃa  a

Charakterystyki odbiornika 
Zakres częstotliwości (200 Hz do 20 kHz) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1Hz 

Dokładnośd częstotliwości ±(50 ppm + 1 Hz) 
Poziom zakresu (dBm) -20 do 10 przy 600 Ω 
Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
Poziom dokładności ± 1dB 
Impedancja (Ω) 600 

Zakres częstotliwości ( 20kHz do 2.2 MHz) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1kHz 
Dokładnośd częstotliwości ±(50 ppm + 100 Hz) 
Poziom zakresu (dBm) -20 do 10 przy 100 Ω 
Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
Poziom dokładności ± 1dB 
Impedancja (Ω) 100, 120, 135, 150 

Zakres częstotliwości ( 2.2 MHz do 30 MHz) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1kHz 
Dokładnośd częstotliwości ±(50 ppm + 100 Hz) 
Poziom zakresu (dBm) -20 do0 przy 100 Ω 
Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
Poziom dokładności ± 1dB 
Impedancja (Ω) 100, 120, 135, 150 

Charakterystyki odbiornika Zakres częstotliwości odbioru 200 Hz do 20 kHz 
200 kHz do 30 MHz 

Zakres dokładności częstotliwości ±(50 ppm  + 1 cyfra) 

Zakres poziomu odbioru VF (dBm) -90 do 15 przy 600 Ω 

Poziom dokładności VF 200 Hz do 20 kHz 
-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ±2 dB 
-50 dBm do 15 dBm, dokładnośd ±1 dB 

Zakres poziomu odbioru WB (dBm) 20 kHz do 2.2 MHz 
-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ± 2 dB 
-50 dBm do 15dBm, dokładnośd ± 1dB 

2.2 MHz do 30 MHz 
-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ± 2 dB 
-50 dBm do 15dBm, dokładnośd ± 1dB 

Impedancja (Ω) 100, 120, 135, 150, 600 

Dzwonienie POTS DTMF 0-9, #, * 

Książka adresowa 25 wpisów 

Multimetr cyfrowy (DMM) Typ testu Migawkowy i ciągły 

Wybór impedancji (do pomiarów napięcia) 100 kΩ, 1 MΩ 

Pomiar Zakres Rozdzielczośd Dokładnośd 

Napięcie DC 0 do 400 V 0.1 V od 0 do 99.9 V 

1 V od 100 do 400 V 

Napięcie AC 0 do 280  
vrms 

0.1 V od 0 do 99.9 V 
1 V od 100 do 280 V 

Rezystancja izolacji 0 do 1 GΩ, 
autozakres 
0 do 999 Ω 
1 kΩ do 99 MΩ 
100 MΩ do 999 MΩ 

Trzy cyfry 

Rezystancja 0 do 100 MΩ 
0 do 999 Ω 
1 kΩ do 100 MΩ 

Trzy cyfry 

Pojemnośd 0.1 nF do 2 µF Trzy cyfry 

Prąd DC 0 do 110 mA 0.1 mA 

Prąd AC 0 do 110 mA 0.1 mA 

Uziemienie 0 do 1MΩ 
0 do 999Ω 
1 kΩ do 1 MΩ 

Rezystancja izolacji (stress/leakage) Źródło 50 do 500 VDC (prąd bezpiecznie ograniczony do 2 mA 
SoakTimer (s)  1 do 60 

SPECYFIKACJA MIEDZIa, b, c 

UWAGI 

a. Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia 

b. Typowo przy 23° C±3° C, na bateriach, bez połączenia USB typu B 

c. Specyfikacja oparte na okablowaniu 24 AWG (0.5 PE mm) 

d. Od 10 mA do 110 mA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaxTester 610 

SPECYFIKACJE TESTÓW MIEDZI ᵃaᵃa  a(ciąg dalszy) 

Pomiar szumów VF 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Szumy impulsowe VF 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Zakłócenia energetyczne 
 

 

Niezrównoważenie wzdłużne VF 
 

 
 
 

Reflektometr w dziedzinie czasu (TDR) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Detekcja cewek pupinizacyjnych 

Zakres częstotliwości 

Zakres poziomu (dBm) 

Rozdzielczośd (dB) 

Dokładnośd 
 

Filtry 
 

Impedancja 

Niski próg (dBm) 

Średni próg 

Wysoki próg 

Separacja (dB) 

Czas martwy (ms) 

Filtry 

 

Licznik 

Timer 

Zakres szumów (dBm) 

Dokładnośd 
 

Częstotliwośd (Hz) 

Zakres poziomu (dB) 

Dokładnośd poziomu (dB) 

Impedancja 

Tryby 

Zakres odległości (m) 

Szerokośd impulsu 

Sygnały testowe 

Amplituda 

Prędkośd propagacji (VoP) 

Dokładnośd odległości  d(m) 

Jednostki 

Licznik 

Plot (Hz) 

Zakres odległości (m) 

200 Hz do 20 kHz 

-90 do+20 

0.1 

-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ± 2 dB 
-50 dBm do +20 dBm, dokładnośd ± 1 dB 

ITU: brak, psophometric, P-nothed, 3.4 kHz, D-filter, 15 kHz  

ANSI: brak, C-message, C-nothed, 3.4 kHz, D-filter, 15 kHz 

600 Ω 

-40 do 0, w krokach 1 dB 

Niski próg plus separacja 

Średni próg plus separacja 

1 do 6, w krokach 1 dB 

125 

Brak, 3 kHz flat, C-message, psophometric, 
nothedoraz D-filter (IEEE 743-1995) 

Maksymalnie 999 dla każdego progu 

Maksymalnie 100 godzin 

-60 do +10 

-60 dBm do -50 dBm±2 dB 
-50 dBm do 10 dBm± 1 dB 

1004 

0 do 100 

± 1 

600 Ω 

Pełen automat z lokalizacją najważniejszych zdarzeo 

0 do 6700 (0 ft do 22 000 ft) 

15 ns do 20 µs 

Sinusoida zwykła, skompensowana, połówkowa/prostokątny 

7.5 V p-p na kablu, 9 V p-p w otwartym obwodzie 

0.400 do 0.999 

±(0.5 m + 1 % x odległośd) 

Metry i stopy 

Do 5 

Do 10 

Do 8000 (do 27 000 ft) 

UWAGI 

a. Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia 

b. Typowo przy 23° C± 3° C, na bateriach, bez połączenia USB typu B 

c. Specyfikacja oparte na okablowaniu 24 AWG (0.5 PE mm) 

d. Określone do 300m (1000 ft) i nieuwzględniające niepewności związanych z VoP 

 



MaxTester 610

SPECYFIKACJE TESTÓW MIEDZI a, b, c (ciąg dalszy)
Widmowa gęstość mocy 
szumów (PSD) 

Typ testu Ciągły z opcją peak-hold

Terminacja Bridging (Hi-Z), 100, 120, 135, 150 ohm

Skala pionowa 15 dBm/Hz do –140 dBm/Hz lub 20 dBm do –90 dBm

Skala pozioma 4.3125 kHz do 17 MHz, w 4.3125 kHz krokach lub 
8.625 kHz do 30 MHz, w 8.625 kHz krokach

Filtry szumów Brak lub E, F, G, ADSL2+, VDSL2-8, VDSL2-12, VDSL2-17 i VDSL2-30

Szumy w szerokim paśmie Próg –50 dBm (40 dBrn) do 0 dBm (90 dBrn) w 1 dB krokach

Terminacja Bridging (Hi-Z), 100, 120, 135, 150 ohm

Maksymalna liczba 65 000 000

Czas trwania testu Maksymalnie 100 godzin

Niepewność (dokładność) (dB) ±2

Filtry szumów BRak lub E, F, G, ADSL2+, VDSL2-8, VDSL2-12, VDSL2-17 i VDSL2-30

Zrównoważenie wzdłużne WB Skala poziomu 0 do 100 dB

Niepewność (dokładność)
zakresu poziomu

2.2 MHz: ±2.0 dB, od 0 do 55 dB
8 MHz: ±2.0 dB, od 0 do 45 dB
12 MHz: ±3.0 dB, od 0 do 45 dB
17.6 MHz: ±3.0 dB, od 0 do 40 dB

Rozdzielczość poziomu 0.1 dB

Skala częstotliwości ADSL/2+: 8.6 kHz do 2.2 MHz, w 8.6 kHz krokach
VDSL2-8 : 17.25 kHz do 8 MHz, w 17.25 kHz krokach
VDSL2-12: 17.25 kHz do 12 MHz, w 17.25 kHz krokach
VDSL2-17: 34.5 kHz do 17.6 MHz, w 34.5 kHz krokach

Niepewność (dokładność) częstotliwości ±(50 ppm + 1 digit)

Odpowiedź częstotliwościowa 
z jednej strony (tłumienie) d

Zakres odległości (m) 100 m do 5000 m (300 ft do 16000 ft)

Zakres częstotliwości (Hz) 4.3 kHz do 30 MHz

Niepewność (dokładność) częstotliwości ± (50 ppm + 1 digit)

Poziom niepewności (dokładności) (dB) ± 2.0 dB typowo dla zakresów 2.2 MHz i 8 MHz
± 3.0 dB dla VDSL2-12 i VDSL2-17
± 4.0 dB dla zakresów VDSL2-30

Rozdzielczość (dB) 0.1

Skal pozioma (MHz) ADSL2+ = 2.208, VDSL2-8, VDSL2-12 = 12, VDSL2-17 = 17.66, 
VDSL2-30 = 30

Skala pionowa (dB) 0 to +100

Lokalizacja uszkodzeń
rezystancyjnych (RFL)

Typ testu Poj. para (2 przewody), oddzielenie dobrej pary (4 przewody) i Küpfmüller (K-test)

Detekcja uszkodzeń (MΩ)
0 do 20 dla poj. uszkodzeń; do 30 uszkodzeń rezyst. dla K-test’u i tylko
usterek podwójnych

Rozdzielczość 3 cyfry

Oponość pętli (kΩ) 10 max

Wybór wielu kabli 5 (wliczając ustawienia miernika i temperatury)

Lokalizator uszkodzeń Opór całkowity, opór uszkodzeń zbliżnych, opór od uszkodzenia do strapa 
(trzy cyfry znaczące, ostatnia cyfra znacząca 0.1 Ω)

długość całkowita, odległość do uszkozenia, odl. od uszkodz. do strapa 
(trzy cyfry znaczące, ostania cyfra znacząca 1 m) 

NIepewność (dokłądność) poj. uszkodzenia ±(0.1 Ω + 1% RTS)

Niepewność testów K (dokładność) e ±(1 Ω + 1 % RTS)

Obciążeniowe testy 
zrównoważenia

Zakres poziomów 0 do 82 dBrnC

Rozdzielczość 0.1 dBrnC

Wzbudzenie wzdłużne 135 VDC (0 dBm, ±1 dB powtarzalność)

UWAGI 

a. Mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

b. Typowo, przy 23 °C ± 3 °C, na zasialniu bateryjnym, bez podłączenia USB typu B.

c. Specyfikacja oparta na kablu 24 AWG (PE 0.5 mm).

d. Specyfikacja oparta na kablu 1 kft 24 AWG. Zakres zależy od typu kabla i uwarunowań.

e. Tylko dla uszkdozeń podwójnych.



Kable pomiarowe:   3-kolorowe (czarny, czerwony, zielony) złącza bananowe z klipsami telco (ACC-M3COLR), lub 

3-kolorowe (czarny, czerwony, zielony) złącza bananowe z 4-mm zaciskami typu krokodylki (ACC-M4MM) 
Kabeltypu RFL strap (ACC-STRP) 

Certyfikat zgodności 

Adapter AC (GP-2146) 

Miękka torba transportowa (GP-10-061) 

Wyświetlacz 

Złącza pomiarowe

Przechowywanie wyników

Temperatura 

operacyjna 
przechowywania 

Wilgotnośd względna

Odpornośd na wstrząsy

Wysokośd 

Moc wejściowa 

Zasilanie 

Bezpieczeostwo 

Rozmiar (W x D x S) 

Waga (z baterią) 

Odpornośd na wodę/kurz

Ochrona przed nap. Różnicowym

Ochrona przed przepięciami

Wykrywanie napięcia 

Autotest 

Łącznośd 

Języki 

MaxTester 610 

SPECYFIKACJE OGÓLNE 

AKCESORIA STANDARDOWE 

Dotykowy TFT LCD z podświetlaniem 
Przekątna 152 mm (6 cali) 
Rozdzielczośd 800 x 480 , WVGA 

5–kolorowe złącza bananowe: T/B, R/A, G, T1/B1, R1/A1 

1.2 GB pamięci wewnętrznej 

0 °C do 40°C (32°F do 104°F) 

-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F) 

5% do 95%, bez kondensacji 

Zrzut z 1 metra (39 cali) zgodnie z GR-196-CORE 

3000m (9842 stóp) 

9-24 VDC, 2A, 18W przez adapter 90-220 VAC lub ładowarkę samochodową 12 V 

Bateria litowo-polimerowa z możliwością wielokrotnego ładowania, wskaźniki stanu i poziomu baterii, autom.  reg. moc 

Certyfikat CE i CSA 

254 mm x 124 mm x 62 mm (10 cali x 4 i 7/8 cala x 2 i 7/16 cala) 

1.5 kg (3.3 lb) 

Zgodnośd z IP54 

354 Vrms lub 400 VDC max 

1000 Vrms 

> 20 V powoduje wyświetlanie wiadomości alarmowej

Rutynowy podczas uruchamiania systemu 

2 porty USB 2.0      opcjonalna łączność Wi-Fi
1 port USB typu B 

Angielski, francuski, hiszpaoski 

Kable do pomiarów miedzi:   Złącza bananowe żółte/niebieskie na klipsy telco (ACC-MTCYB), lub 
Złącza bananowe żółte/niebieskie na wtyki 4mm/klipsy typu krokodylki (ACC-M4MMYB) 

Kabel USB host/klient (GP-2053) 

Pamięd USB 16 GB (GP-2144) 

Ładowarka samochodowa 12V (CL4-CAR) 

Pokrowiec z uchwytem na dłoo (ACC-GLOVE) 

AKCESORIA OPCJONALNE 

Zestaw słuchawkowy (GP-2174) 



INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 

Model 
MAX-610= Zestaw do testowania miedzi 

Tłumaczenie na bazie specyfikacji nr  SPMAXTESTER610.1AN 

MaxTester 610 

Opcje softwareowe do miedzi
00 = bez opcji 
FED = wspiera Teletech TS125 a 
NEXT = przesłuch zbliżny b 
RFL = Lokalizacja uszkodzeń rezystencyjnych/opcja K-test  
SBAL = Zrównoważenie obciążeniowe 
SMARTR = opcja Pair Detective i FaultMapper  c 
TDR = opcja TDR
WBAND = Rozszerzony zakres częstotliwości 20 kHz do 30 MHz 
HIVOLT = udostępnia testy rezystancji uziemienia 500V 
RLOSS = Testy RL do 2.2 MHz b 
ADRP = szacowanie przepustowościADSL2+ d

Uwagi 
a.Opcja Teletech TS125 sprzedawana oddzielnie. 
b. Wymaga opcji WBAND.
c.Zawiera opcję TDR.
d.Wymaga opcji WBAND oraz TDR , lub WBAND oraz SMARTR

Przykład: MAX-610-TDR-SMARTR 


