
  
Zaawansowany lokalizator uszkodzeń w kablu mTDR-070 
  

 

  

Zaawansowany reflektometryczny lokalizator uszkodzeń w kablu 

mTDR-070 jest wysokiej klasy przyrządem pomiarowym 

przeznaczonym do rozwiązywania problemów występujących we 

współczesnych instalacjach kablowych. Lokalizator wyświetla 

oprócz cyfrowego wyniku pomiaru, bieżący przebieg lub 

„sygnaturę” testowanego kabla umożliwiając jego operatorowi 

zlokalizować wszystkie odbicia impedancji na całej długości kabla.

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przeznaczony do testowania instalacji kablowych koncentrycznych, telefonicznych, CATV, CCTV, LAN, 

energetycznych itd. 

 
  
Maksymalny zakres pomiaru: 3,2~20000 m – dla kabli koncentrycznych 

( * Maksymalna długość kabla będzie zmieniać się zależnie o szerokości impulsu i typu kabla) 

 Dwa aktywne kursory z oddzielnym sterowaniem 

 Regulacja punktu zerowego 

 Prosta obsługa: przyciski funkcyjne o stałym przyporządkowaniu 

 Nieulotna pamięć o maksymalnej pojemności 100 przebiegów 

 Wyświetlanie użytecznego czasu pracy akumulatora 

 Wbudowana biblioteka 77 typów kabli umożliwiająca szybkie wyszukanie potrzebnej prędkości propagacji 

 Funkcja rozciągania przebiegu (zoom) 

 Śledzenie i diagnozowanie przebiegu 

 Automatyczne wyszukiwanie zdarzenia 

 Niski pobór mocy  

 Wydajne nadzorowanie zużyciem energii 

 Program NanoWaveTM pracujący pod MS Windows 

 Obudowa wytrzymała na narażenia mechaniczne i wodoszczelna 

 Opcjonalny akumulator umożliwiający podwojenie czasu pracy przyrządu 

 Certyfikaty CE i FCC  
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  Wymiary  267x247x127 [mm] 
Wymiary 

  Masa  3,3 kg 

  Interfejs użytkownika  Wyświetlacz LCD 320x240 pikseli, podświetlenie 

  Maksymalna pojemność pamięci   100 przebiegów 

  Pamięć wewnętrzna   256 kB (maksymalna pojemność przebiegów 100)  

Port komunikacyjny  
RS-232C, 38400 bit/s (1 bit startu, 8 bitów danych, 

1 bit stopu, brak bitu parzystości) 

Impedancja wyjściowa 
Automatyczne sterowanie impedancją wyjściową: 25, 

50, 75, 100, 125 & 150 Ω 

Wzmocnienie 
Od 0 do 66 dB lub większe, maksymalna czułość 1 

mV (przy wskazaniu pełnozakresowym) 

Pasmo sygnału wejściowego 300 MHz 

Efektywna szybkość próbkowania 1 GSa/s 

Szybkość odświeżania ekranu Maksymalnie 3 razy na sekundę 

Interfejs 

  

Prędkość propagacji sygnału w kablu 

(VOP) 

 

Regulowana od 30,0 do 99,9%(ze skokiem 0,1%) 

V : od 90 do 300 m/µs  

V/2 : od 45 to 150 m/µs  

  Akumulator  NiMH (12 V, 4000 mAh) 

  Zasilacz zewnętrzny  12~14V- / 1A 

  Złącze  BNC żeńskie  

  Czas pracy  6 h 

Zasilanie 

  Czas ładowania  4 h 

  Zakres pomiaru  Od 3,2 m do 20000m – dla kabli koncentrycznych 

Maksymalna rozdzielczość 

wyświetlania 
10 cm (regulowana do 50 m) 

Dokładność pomiaru  ±0,1% w.w. ±0,1 m – dla kabli koncentrycznych  

Tryby pomiarowe L1, L1&M, L1-M, M 

Parametry 
  

Szerokość impulsu 

 

5,15,45,100,200,500,1000,2000,5000,10000 ㎱ 

  Zakres temperatur pracy  Od -15℃ do +55℃  

  Zakres temperatur składowania  Od -20℃ do+70℃ 

  

Otoczenie 

  Wilgotność względna  <95%  
 
Zaawansowany reflektometr miernika mTDR-070 jest przeznaczony do użytku przy konserwacji instalacji kablowych i 

wyszukiwaniu występujących w nich uszkodzeń (całkowite rozwarcie i zwarcie, częściowe rozwarcie i zwarcie, cewki 

pupinizacyjne, luźne połączenie, przerwane linie itd.) w kablach metalicznych dowolnego typu takich jak kable telewizji 

kablowej CATV i CCTV, kable koncentryczne, kable energetyczne, linie telefoniczne, kable LAN, składające się 

przynajmniej z dwóch metalicznych przewodników. 
 
  Można używać go w różnego typu 

zakładów przemysłowych 

  

  

Można używać go do wielu typów kabli 

- Konserwacja sieciowych kabli 

koncentrycznych 

- Konserwacja instalacji analogowej 

telewizji kablowej (CATV) 

- Konserwacja instalacji dystrybucji 

energii 

- Konserwacja linii telefonicznych 

- Konserwacja sieci LAN 

- Konserwacja kabli instalacji 

alarmowych 

  
  
 

 

Firmy telekomunikacyjne, dostawcy 

Internetu, dostawcy usług analogowej 

telewizji kablowej (CATV), 

Firmy konserwujące sieci HFC, 

Firmy instalujące lub konserwujące sieci 

LAN, 

Elektrownie, firmy chemiczne, 

Stocznie budujące statki lub okręty 

wojenne 

Komunikacja w wojsku 

Duże zakłady przemysłowe, stacje metra i 

zakłady kolejowe 

Wszędzie tam, gdzie istnieją instalacje 

wykonane przynajmniej z dwóch 

metalicznych kabli i wymagają konserwacji 
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Wyszukiwanie uszkodzeń linii 

telefonicznych w ścianie, suficie 

lub pod ziemią. 

Identyfikowanie aktywnych 

użytkowników modemów 

kablowych CATV bez potrzeby 

odwiedzania ich w domu. 

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

liniach energetycznych, 

telefonicznych lub LAN, w 

ścianach, sufitach stacji 

kolejowych, metra i innych. 

   

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

liniach energetycznych, 

telefonicznych lub LAN w 

ścianach, sufitach budynków 

dworców lotniczych itd. 

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

awaryjnych liniach telefonicznych 

lub kablach energetycznych 

zainstalowanych na mostach, 

autostradach itp. 

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

awaryjnych liniach 

telefonicznych, przewodach 

grzewczych lub kablach 

energetycznych zainstalowanych 

w tunelach itp. 

   

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

kablach biegnących wzdłuż linii 

energetycznych itd. 

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

liniach telefonicznych, kablach 

LAN zainstalowanych w dużych 

zakładach przemysłowych, 

elektrowniach lub 

oczyszczalniach ścieków itp. 

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

awaryjnych liniach 

telekomunikacyjnych lub kablach 

energetycznych zainstalowanych 

w podziemnych tunelach itp. 

   
Wyszukiwanie uszkodzeń w 

liniach telekomunikacyjnych lub 

kablach energetycznych 

zainstalowanych na dużych 

statkach lub okrętach marynarki 

wojennej, podwodnych itp. 

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

awaryjnych liniach telefonicznych 

i kablach energetycznych 

zainstalowanych tymczasowo na 

placach budów itp. 

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

przewodach instalacji 

grzewczych zainstalowanych w 

saunach, zakładach 

pozyskiwania wody ze śniegu 

itp. 

   
Wyszukiwanie uszkodzeń w 

liniach telekomunikacyjnych lub 

transmisji danych między radarem 

a centralą lub wojskowymi 

punktami komunikacyjnymi itp. 

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

zainstalowanych pod ziemią 

kablach energetycznych 

oświetlenia ulicznego itp. 

Wyszukiwanie uszkodzeń w 

kablach koncentrycznych 

telewizji kablowej lub 

przemysłowej itp.. 
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Sprawdzanie długości kabli w 

sklepach, u wytwórców kabli itp.
    

  

 
 

  
 Akcesoria standardowe 
① Przewody pomiarowe 2 m (sondy szpilkowe) 
② Przewody pomiarowe 30 cm (sondy szpilkowe) 
③ Chwytak krokodylowy 2 szt. 
④ Przewód połączeniowy do interfejsu RS 232C 
⑤ Zasilacz sieciowy 15V- / 1A- 
⑥ Przejściówka z BNC na F 
⑦ Przejściówka z BNC na BNC 
⑧ Instrukcja obsługi 
⑨ Płyta instalacyjna z programem NanoWave™ 
⑩ Pasek na ramię  
⑪ Torba 

    * Pakiet akumulatorów jest wbudowany w przyrząd 
  

  
 
  

 

  Lokalizator mTDR-070 wraz z akcesoriami standardowymi 
     

 
 Akcesoria opcjonalne 
① Dodatkowy akumulator zewnętrzny 
② Przejściówka z BNC męski na RJ45 żeński 

③
 Ładowarka zasilana z gniazda zapalniczki 
samochodowej 12 V 

④ Przewód koncentryczny 8 m / 75 Ω 
   

 

  Lokalizator mTDR-070 wraz akcesoriami opcjonalnymi 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


