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CableMaster 500/550 łączy funkcje testowania ciągłości, mapowania, generowania tonów 
oraz pomiarów długości w jednym, prostym w obsłudze urządzeniu. Przeznaczony jest do 
instalacji, rozwiązywania problemów i konserwacji okablowania telco, sieci komputerowych 
i kabli koncentrycznych. Podświetlany ekran, klawiatura świecąca w ciemności oraz 
wbudowana latarka pozwalają na pracę w ciemnych pomieszczeniach. 

Niezależnie od wykonywanej pracy, wszechstronność oraz dodatkowe funkcje CableMaster500 sprawiają, 

że jest to najlepszy weryfikator kabli dla profesjonalnego instalatora!

KLUCZOWE FUNKCJE

• Detekcja zwartych, skrzyżowanych, odwróconych i podzielonych par 

• Testy konfiguracji T568A/B: zwarte, skrzyżowane, odwrócone i podzielone pary 

• Jednostronne testowanie zwartych i podzielonych par

• Pomiar długości w metrach/stopach

• Identyfikacja lokalizacji kabla na aktywnych portach za pomocą migającej diody Port Link Light 

• Czytelny, podświetlany ekran LCD z dużymi ikonami, świecące w ciemności przyciski oraz wbudowana latarka 

pozwalają na pracę w ciemnych pomieszczeniach

• Weryfikacja ciągłości wielu typów kabli (LAN, telefonicznych, wideo) 

• Sygnał dźwiękowy dla dodatkowych informacji zwrotnych

• Identyfikacja do 20 kabli sieciowych lub koncentrycznych za jednym razem 

• Pomiar długości, odległości do uszkodzeń  określonych przewodów, par lub wszystkich przewodów jednocześnie 

• Jednostka zdalna przechowywana w urządzeniu głównym

• Ikona ostrzegająca o wykryciu napięcia 

• Tryb ciągłego testu pętli w celu rozwiązywania problenów 

• Automatyczne wyłączanie oraz czasowe podświetlenie w dowolnym trybie w celu zmniejszenia poboru mocy i 
dłuższej pracy na baterii 

• Generator tonów

CableMaster 500/550

Czytelny, podświetlany ekran LCD z dużymi ikonami, świecące w ciemności 
przyciski oraz wbudowana latarka pozwalają na pracę w ciemnych 
pomieszczeniach



Pass Open i Short Port Link Light

Wyświetlacz 2.75"  podświetlany monochromatyczny LCD 

Wymiary 17.3 x 8.1 x 3.5cm

Waga 305 g z baterią i jednostką zdalną

Temperatura pracy 0˚C do 50˚C

Temperatura przechowywania -20˚C do 60˚C

Wilgotność 10% do 90%, bez kondensacji

Maksymalne napięcie pomiędzy 
swoma pinami złącza  

RJ12/RJ45/F: 50V DC lub AC

Żywotność baterii 9V baterie alkaliczne

Czuwanie: 4 lata
Aktywny:    425 godzin 

Typy kabli Ekranowane lub nieekranowane; CAT7, 
CAT6A, CAT5e, CAT5, CAT4, CAT3, Coax 

Maksymalna długość kabla RJ 0  do 305m

Minimalna długość kabla do 
detekcji rozdzielonych par

0.5m

Maks. dł. kabla koncentrycznego Różni się w zależności od rezystancji kabla

Niski stan baterii Ikona miga, gdy napięcie baterii 
spadnie poniżej 6V 

Technologia pomiaru Testowanie pojemnościowe

Dokładność pomiaru długości bez 
stałej długości 

± 3% plus + 0.3m

Domyślna stała długości 
(przywracana po resecie)

Głos (skrętka): 17.4pF/ft
Video (koncentryk): 16.5pF/ft
Dane (skrętka): 15pF/ft

Gwarancja Ograniczona 1 rok

PRZYKŁADOWE ZRZUTY EKRANU

ZESTAW   
C A B L E M A ST E R 550

1 CableMaster 500

1 CableProbe CP15

1 RK305 (RJ45 i adapter F) (1-5)

1 Zestaw kabli RJ45-zacisk krokodylkowy

2 Kable RJ45 

2 Baterie 9V 

1 Instrukcja

1 Miękkie etui

S P E C Y F I K A C J A  C A B L E M A ST E R 500/550 

ZESTAW  
C A B L E M A ST E R 500

1 CableMaster 500

1 Bateria 9V

1 Instrukcja
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NORTH AMERICA AND CANADA

Softing Inc.
Knoxville, Tennessee

 +1.865.251.5252
  sales@softing.us

ASIA-PACIFIC

Singapore
Softing Singapore Pte. Ltd.
Singapore

 +65-6569-6019
  asia-sales.itnetworks@softing.com

China
Softing Shanghai
Shanghai

 +86-2161063031
  china-sales.itnetworks@softing.com

EMEA

Germany
Softing IT Networks GmbH
Haar

 +49 89 45 656 660
  info.itnetworks@softing.com

France
Softing SARL
Créteil, Île-de-France

 +33145172805
  info.france@softing.com

Italy
Softing Italia Srl.
Cesano Boscone, Milano

 +39 02 4505171
  info@softingitalia.it

For technical information and support,  
please contact the Softing office in your country.

itnetworks.softing.com
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