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LAN-1 
LAN Kábel Teszter 

 

A LAN-1 kábel teszter szakadások, rövidzárak és 

hibás kábel bekötések, valamint különböző adatátviteli 

kábelek és csatlakozók vizsgálatára alkalmas. 

A teszter a vizsgált eszköz vezetékezésének és 

csatlakozásainak gyors megy/nem megy kijelzését 

teszi lehetővé. Vizsgálhatunk egyszerre egy kábelt, 

vagy végigmehetünk automatikus átkapcsolással az 

összes kivezetésen az eredmények kijelzésével. 

▪ A következő kivezetés konfigurációk vizsgálhatók: 

10/100 Base – T kábel 

10 Base– 2 kábel 

RJ45 moduláris kábelek 

AT&T 258A kábel 

EIA /TIA 568A/568B kábelek 

Token Ring (vezérjeles gyűrű) kábel 

 

▪ Kábel vizsgálat folytonosságra, szakadásra, 

rövidzárra vagy hibás bekötésre 

 

▪ Beépített kábelek tesztelése fali táblán, vagy patch 

panelen a táv végpont modullal 

 

▪ Loopback teszt, vagy távteszt végrehajtása 

 

▪ Két LED készlet forrás és vizsgálat kijelzéséhez 

 

▪ Maximális vezeték hossz> 300 m 

 

▪ Csatlakozó típusok: RJ45, BNC 

 

▪ Együtt szállított tartozékok: táv terminátor, 1 db 

RJ45 - anya BNC kábel, 1 db RJ45 - apa BNC 

kábel,  1 db RJ45 – RJ45 kábel, 1 db anya BNC – 

anya BNC csatlakozó, 9V elem, kezelési 

kézikönyv 

Nincsenek jótállás 

viták 

Nincs várakozás. 

Nincsenek szállítási költségek. 

Elkötelezettségünk a kiváló 

minőségű termékek és 

vevőszolgálat iránt a „Vita 

nélküli” jótállásban nyilvánul 

meg. Abban az esetben, ha az 

Amprobe vizsgálóeszköz 

garanciális szervizre szorul, 

bármely helyi képviseletünk 

fel van hatalmazva az azonnal 

helyszíni cserére.(értékhatár 

függő). 
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Műszaki jellemzők 

Általános adatok 

Kijelző 18 LED: 9 vörös és 9 zöld, 2 LED a távirányító modulon  

Elem Szabványos 9 V elem IEC 6F22 

Elem élettartam Kb. 20 óra (alkáli elem) 

Alacsony elemfeszültség 

kijelző 

A LED kijelző nem kapcsol be,  ha a BATT gomb be van nyomva 

Működési környezet 0… 40 oC, 10… 70% rel. páratartalom 

Tárolási hőmérséklet -10… 60 oC,10… 90% rel. páratartalom 

Tengerszint feletti 

magasság 

2000 m, beltéri működtetés 

Méretek 130x56x38 mm 

Tömeg  1, 26 kg 

Kábel folytonosság 

Maximális vonalhossz >300 m 

Csatlakozó típusok RJ45, BNC 

  

 

Tanúsítványok 

CE-EMC EN 61326-1, 89/336/EEC, 73/23EEC (Low Voltage), 

módosítva:93/68/EEC (CE marking)  

 

 

 

 

 

 

 

 


