
CableMaster 600

CableMaster 600 jest profesjonalnym testerem okablowania sieciowego, telefonicznego i 
koncentrycznego. Wyposażony w gniazda RJ45 do kabli sieciowych i złącza F do kabli 
koncentrycznych, CableMaster 600 weryfikuje mapę połączeń, określa długość kabla i odległość 
do uszkodzenia. Wyniki pomiarowe mogą być zapisywane i przechowywane w oprogramowaniu
raportującym. CableMaster 600 oferuje wiele funkcji dla szybkiego rozwiązywania problemów
takich jak śledzenie trasy kabla, testowanie połączeń do 1 Gb/s, testy PoE i Identyfikacja wejść/
wyjść za pomocą zdalnego ID

TESTER OKABLOWANIA

http://itnetworks.softing.com
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CableMaster 600 doskonale nadaje się dla profesjonalnych instalatorów i operatorów sieci, przed którymi 
stoi wyzwanie testowania okablowania sieciowego (RJ45) i koncentrycznego, weryfikowania prawidłowego 
podłączenia kabli, określania ich długości i dokumentowania testów w formie raportu.

CableMaster 600 to profesjonalny tester okablowania, który jest bardzo wszechstronny w użyciu - podczas 
instalacji sprawdza, które wyjście jest podłączone do danego portu w panelu krosowniczym, po instalacji
sprawdza i dokumentuje jakość wykonanych połączeń, a także używany jest do sprawdzania i rozwiązywania 
problemów sieci.

Wyniki testu są wyświetlane na kolorowym ekranie graficznym w przejrzysty i łatwy do zrozumienia 
sposób, które można zapisać w urządzeniu.

Funkcje

• Testowanie kabli sieciowych i koncentrycznych (RJ45 i złącza F)

• Wyświetlanie kolorowej mapy połączeń w formie graficznej dla szybkiego rozwiązywania problemów

• Określanie długości kabla oraz miejsca uszkodzenia za pomocą zaawansowanego TDR

• Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości zapewnia doskonałą czytelność w każdych warunkach pracy

• Generowanie profesjonalnych raportów i tworzenie dokumentacji z pomiarów za pomocą oprogramowania na PC

• Szerokie możliwości testowania i wykrywania uszkodzeń, takie jak:

-  Śledzenie trasy kabla / identyfikacja portów za pomocą generatora tonowego- testowanie i detekcja zasilania PoE 
- Testowanie połączeń do 1 Gb/s

- Identyfikacja portów/wyjść za pomocą zdalnego ID

Testy Okablowania

CableMaster 600 oferuje szerokie możliwości testowania sieci komputerowej, telefonicznej czy koncentrycznej.
Zestaw testowy składa się z jednostki głównej i zdalnego nadajnika. Jest idealnym narzędziem do testowania 
sieci RJ45, wyświetla wyniki połączeń w formie graficznej, weryfikuje ciągłość przewodów, zwarcia, złe parowanie 
spowodowane niepoprawnym rozszyciem kabla. CableMaster 600 dzięki wbudowanemu oprogramowaniu TDR 
(Time Domain Reflectometer) potrafi oszacować długość kabla oraz miejsce uszkodzenia.

CableMaster 600 wyposażony jest w zintegrowany generator tonów do wysyłania modulowanego sygnału 
dźwiękowego do kabla, który jest wykrywany przez opcjonalną sondę tonową używaną do śledzenia kabli  
(nieoznaczone kable) i identyfikacji gniazd / portów. Zdalne ID kabli pozwala użytkownikowi na określenie, 
które gniazdo jest podłączone do danego portu w patch panelu.
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Testowanie Sieci

CableMaster 600 umożliwia szybką identyfikację portów sieciowych/gniazd jednocześnie wyświetlając możliwość 
połączenia i aktualny stan łącza. Ponadto wykrywa i wyświetla wartość napięcia zasilania PoE oraz testuje je 
pod obciążeniem zgodnie ze standardem IEEE 802.3 af/at.

Raporty i ich zapisywanie

Wyniki testów kabli można zapisać w jednostce głównej i wyeksportować do PC poprzez kabel USB.

Zestaw pomiarowy

CableMaster 600
Profesjonalny tester kablowy zawiera:
Możliwośd testowania sieci komp/tel wraz ze
zdalną identyfikacją
6x bateria AA
2x kabel RJ45
kabel micro USB
torba

CableMaster 650
Profesjonalny tester kablowy zawiera:
1 Detektor tonów CableTracker CT15
Możliwośd testowania 8 sieci komp./tel. wraz ze 
zdalną identyfikacją
1 kabel RJ 45 do krokodylków
1-20 zdalnych identyfikacji kabla koncentrycznego
6x bateria AA
9x kabel RJ45
kabel micro USB
torba
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Parameter Opis

Metoda 
pomiarowa

Reflektometria w dziedzinie czasu (TDR)

Pomiary kabli Testowanie kabla i ID : do 305m 
Detekcja rozwarcia par: 1m do 305 m 
Pomiary dł. :0 do 457 m ±(5%+1 ft)
Weryfikuje ciągłość kabla i ident. zdalnie numery żył 
(RJ45), wspiera zdalną ident. 20 gniazd RJ45 i 20 złączy F

Power over Ethernt Testy PoE zgodne z IEEE 802.3af i IEEE
                                            802.3at(PoE plus) 

Testy dla klas i obciążeń kabli do 25.5W (w klasie 4 
identyfikuje Tryb A lub B (pary z PoE))

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

Maksymalne napięcie Parametry odnoszą się do maksymalnego napięcia, 
które może być przyłożone do dowolnych dwóch 
pinów złącza bez spowodowania uszkodzenia testera
-RJ Jack: 66 Vdc lub 55Vac
-Złącze F: 50 Vdc lub Vac

Zapis wyników Przechowuje do 250 testów kabli i sieci z
nazwami zdefiniowanymi przez użytkownika

Generacja tonów Częstotliwość tonów: 730 Hz i 1440 Hz

Języki Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpański

Żywotność baterii Dla baterii alkalicznych 6xAA, 9VDC, 2,200 mAh (typowo):
Praca – 20 godzin typowo
Czuwanie – 1,5 roku typowo 
(200 uA max, prąd czuwania)
Baterie znajdują się w zestawie

Wysokość 3048 m 

Temperatura Pracy: 0 do 50°C  
Przechowywania: -30 do 60°C 

Wilogtność 10 do 90% 

Obudowa Wytrzymały plastik PC / ABS ze standardem V0 
Wytrzymuje upadek z wysokości 4 stóp (1,20 m) na beton

Wymiary 4.7 x 9.15 x 17.3 cm (1.85”H x 3.6”W x 6.8”L) 

Waga Z bateriami: 510 g (1 lb 2 oz)

Zgodność z przepisami Zgodny z CE
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