
 КАДЕ Е ДЕФЕКТОТ ?   

             KMK 8 ГО ИМА ОДГОВОРОТ! 

 Четири инструменти во еден 

- Активен мост за мерење на отпори  

- Пасивен Витстонов мост за мерење на отпори  

- Graaf локатор на дефекти  

- ТDR 

 Oсoбeно лесно ракување 

 Автоматско испитување секвенци 

  Далечински контролирана прекинувачка јамка 

 

ПРЕДНОСТИ 



 

 Својства 

Локаторот на дефекти на кабли КМК 8 е мал пренослив инструмент за  

квалитативно оценување, лоцирање на дефекти и квалификација на 

телекомуникациските кабли. 

KMK 8 пресметува со помош на препрограмирани параметри или параметри 

зададени од страна на корисникот, како и со внесената или измерената 

температура на кабелот, неговата должина, како и растојанието до 

дефектот. 

 КМК 8 се состои од следните мерни модули:  

- Рефлектометар (во временски домен – TDR) за мерења со рефлексија на 

лак. 

- Активен мост кој со голема прецизност мери отпор и капацитивност, како и 

локација на дефектите кај DC и AC кабли со ниски AC интерферентни 

напонски нивоа. Со поврзување на активен slave на крајот на кабелот 

активниот мост може да изврши локација на дефектот со Graaf методот. 

- Пасивен Витстонов мост за мерење на отпорот и капацитивноста како и 

DC и AC локација на дефекти на кабели со високи AC интерферентни 

напонски нивоа.  

- Тест системи за: почетно мерење, брзо испитување и целосно 

испитување. 

-  Модул за мерење на напон за мерење на напоните на интерференција кај 

кабелските системи. 

-  Систем за предупредување и информации, за постојано информирање на 

корисникот за нарушувањата, како на пр. напоните на интерференција. 

- Далечинска контрола за електронскиот краен прекинувач на контролна 

јамка. 

Со помош на графичкиот дисплеј, менито кое е лесно за ракување и 

деталните функции за помош, управувњето и работењето со KMK 8 е многу 

лесно. 

Добиените резултати можат да бидат зачувани во внатрешната меморија 
како PDF или Excel податоци или да се пренесат преку USB интерфејсот 
на USB или директно на PC. 

КМК 8 се напојува со интегрирана NiMH батерија на  полнење. Полнењето 
од 12 V DC автомобилско напојување или од 230 V AC полнач е 
контролирано од страна на процесорски контролиран систем за полнење. 
 
Четири инструменти во еден 

- Активен мост за точна локација на дефекти во каблите со ниско 
интерферентни напонски нивоа. 
- Пасивен Витстонов мост за локација на дефектите на каблите со високо 
интерферентни напонски нивоа. 
- Graaf локатор на дефекти за точна локација на дефектите кај целосно 
намокрени кабли со високи и испрекинати интерферентни напони.  
- Рефлектометар (ТДР) за локација на нискоимпедантни дефекти и 
несакано влијание меѓу паровите. 
Преносливиот локатор на дефекти на кабли КМК 8 се користи за 
тестирање на квалитетот на телекомуникациските кабли и за лоцирње на 
дефектите кај каблите. 
Комбинираниот инструмент обезбедува неколку алатки за точна локација 
на DC и AC дефектите: 
 
Далечински контролирани крајни уреди 
КМК 8 има функција за далечинска контрола на уредите за затворање на 
крајното коло. Оваа функција овозможува само една личност да изврши 
мерење, за што е потребно работење на крајното коло (на пр Küpfmüller). 
- KLC 8 уред за затворање на колото, за отворање или затворање на 
крајниот дел од кабелот кој се тестира. 
- КМК 80S slave единица за изведување на синхронизирани Graaf мерења 
од едниот до другиот крај. 
 
Голема меморија 

Резултатите од тестот може да се зачуваат во внатрешната меморија и да 
се пренесат на компјутер. Тие може да се видат на дисплејот и директно 
да се отпечатат. Покрај тоа, податоците можат да се разгледаат како 
табела и да се пренесат на PC во PDF формат. Исто така можат да се 

конвертираат во Excel формат. 

 

  Достапни методи на тестирање 

Мерења на отпорност 

- Отпорност на коло 

- Разлика на отпорноста 

- Отпорност на изолација 

Мерења на капацитивност 

- Капацитивност на кабел 

- Капацитивен баланс 

DC Методи за локација на дефекти 

- Murray, 3 полен 

- Повторувачки Küpfmüller 

AC Методи за локација на дефекти 

- Прекин 

- Повторувачки Küpfmüller 

Graaf метод за локација на дефект  

-  Мерење master-slave од едниот до другиот крај 

- Локација на дефект кај целосно намокрени кабли 

 
 

 
TDR мерења 

- Единечен пар 
- Мерења на двоен пар 
- XTALK 
- Споредба на меморијата 
AC-DC напонски мерења 
Мерење на температурата на кабелот 

 
USB порти за пренос на резултатите 

- USB B влез за директна PC врска 
- USB A влез за USB стик (индиректен пренос). 
Индиректниот пренос на податоци е особено 
поволен за корисниците, кои немаат 
административни права да инсталираат драјвер 
на нивниот PC. 
 

 Карактеристики 
Најлесно манипулирање 

- Мени кое лесно се користи   
- Обемен систем за помош  
- Голем графички екран со позадинско 
осветлување 
- Однапред дефинирани, автоматски тест 
секвенци 
 
Автоматски тест секвенци 
- Испитување на состојабата на кабелот за да се 
најде најдобриот метод на тестирање 
- Брз тест на главните параметри 
- Секвенца на целосен тест 
 
Дополнителна опрема 

- КМК 80S slave единица за извршување 
синхронизирани Graaf мерења од едниот до 
другиот крај 
- КМК 8 – Сертификат за калибрација 

- КТС 8 - PT 1000 температурен сензор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Teхнички податоци  
TDR 
Опсег на мерење  
За неоптоварени кабли (при 

V/2=100) 
16 m … 32 km 

Евалуација на резултати 
Со покажувач и обележувач Во метри 
Обновување на брановите ~4/sec 
Зумирање Maximum 16 

Точност  
Локација на дефекти  0.2 % од опсег  
Резолуција  0.01 m 
Брзина на ширење 
За неоптоварени кабли       V/2 45 … 149 m/µs 
                                               VOP 30 … 99 % 
За оптоварни кабли            V/2 1.2 … 30 m/µs 
                                              VOP 0.8 … 20 % 

Најсовремен мост за локација на 

наизменични и едонасочни грешки 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
Пасивен мост  

Отпор на електрично коло  

Опсег на мерење  1 Ω … 10 kΩ 

Точност  ±0.3 % ±0.3 Ω 

Отпор на изолација  

Режими на мерење Брзо мерење, целосно 
мерење  

Опсег на мерење  

Брзо мерење  10 kΩ … 300 MΩ 

Целосно мерење  се до  10 GΩ 

Напон на мерење  100 V 

Точност    10 kΩ  …  50 MΩ 5 %  ±1 kΩ 

                   50 MΩ … 100 MΩ 10 % 

              100 MΩ … 5 000 MΩ 20 % 

         5 000 MΩ … 10 000 MΩ 30 % 

Разлика на отпор  

Опсег на отпор на 
електрично коло  

1 Ω … 5000 Ω 

Точност  ±0.2 % of Rs ±0.2 Ω 

Резолуција од  Lx/L (Mk)-
вредност  

 

Во опсег  ∆R<10 % 1/10000 

Во опсег ∆R >10 % 1/1000 

DC лоцирање на дефект  

Teст методи  Murray, Küpfmüller, 3 Полно 

Опсег на отпор на 
електрично коло  

1 Ω … 10 kΩ 

Опсег на отпор на дефект  се до 100 MΩ 

Напон на мерење  100 V 

Точност  (Rs=2 kΩ, Lx/L=0.1 to 1) 

Отпор на дефект        < 1 MΩ 0.2 % 

                         1 MΩ … 5 MΩ 0.3 % 

                       5 MΩ … 25 MΩ 0.5 % 

                   25 MΩ … 100 MΩ 2 % 

Резолуција од  Lx/L (Mk) 
вредност  

1/1000 

AC лоцирање на дефект Küpfmüller метод  

Опсег на отпор на 
електрично коло  

1 Ω … 10 kΩ 

Опсег на отпор на дефект  се до  25 MΩ 

Напон на мерење  11 Hz, 100 V 

Точност  (Rs=2 kΩ, Lx/L=0.1 to 1) 

Отпор на дефект           < 1 
MΩ 

±0.3 % 

                   ка     1 MΩ до  5 
MΩ  

±0.5 % 

                      5 MΩ до  25 MΩ ±1.0 % 

Резолуција на M вредност  1/1000 

AC капацитивен баланс 

Опсег на мерење  10 nF … 2000 nF 

Точност од  Lx/L вредност   ±0.2 % 

Напон на мерење  11 Hz, 100 V 

Резолуција од  Lx/Lвредност   

Во опсег  Lx/L=0.9 … 1.1 1/10000 

Во опсег  Lx/L<0.9 or 

Lx/L>1.1 

1/1000 

Локазија на дефект Graaf метод  

Опсег на отпор на 

електрично коло  

10 Ω … 10 kΩ 

DC опсег на струја . 5µA … 1A 

Точност  (I>10 µA) ±0.3 % … ±2 % 

Aктивен мост  

Напон  

DC напон  up … 400 V 

AC напон up … 250 Veff 

Точност  ±3% ±1 V 

Опсег на фреквенција  15 … 300 Hz 

Влезен отпор  2 M Ω 

Отпор на електрично коло  

Опсег на мерење  1 Ω … 10 kΩ 

Точност  ±0.3 % ±0.1 Ω 

Разлика на отпор  

Опсег на отпор на 

електрично коло  

10 Ω …  5000 Ω 

Точност  ±0.2 % of Rs ±0.2 Ω 

Отпор на изолација  

Опсег на мерење  10 kΩ … 300 MΩ 

Опсег на напон  100 V 

Точност  ±2 to 5% ±1 kΩ 

Капацитет  

Опсег на мерење  10 nF … 2 (10) µF 

Напон на мерење  11 Hz, 100 V 

Точност  ±2 % ±0.2 nF 

Баланс на капацитет  

Опсег на мерење  10 nF … 2000 nF 

Напон на мерење  11 Hz, 100 V 

Точност на Lx/L вредноста ±0.2 % 

DC локација на дефект  

Teст методи  Murray, Küpfmüller, 3 полен 

Опсег на отпор на 

електрично коло  

1 Ω … 10 kΩ 

Опсег на отпор на дефект  up … 100 MΩ 

Напон на мерење  100 V 

Точност  (Rl=2 kΩ, Lx/L=0,1 to 1) 

Отпор на дефект         < 1MΩ ± 0.2 % 

1 MΩ … 5 MΩ ± 0.3 % 

5 MΩ … 25 MΩ ± 0.5 % 

                   25 MΩ … 100 MΩ 2 % 

Прекин на AC локацирање на дефект  

Опсег  се до 20 km (зависи од типот 

на кабелот) 

Точност  ±2 % ±0.2 nF  

Пулсирачки карактеристики 

Ширина на неоптоварен 

кабел 

4 ns … 6 µs 

Ширина на оптоварен кабел 330 µs 

Амплитуда 1.3 … 12 Vpp на 120 Ω 

Конекција на линија 

Импенданса  120 Ω балансирана 

Контрола на баланс  50 … 270 Ω 

Контрола на засилување 

Опсег  0 … 90 dB 

Чекори  6 dB/Step 

Корекција на амплитудата што зависи од растојанието  

Број на чекори  10 

Технички податоци 



 

 

 

 

 

Пред мерења 

Напон на интерференција 

DC напон  се до 400 V 

AC напон  се до  250 Veff 

Отпор на електрично коло  

Опсег на мерење 1 Ω … 10 kΩ 

Отпор на изолација  

Режим на мерење  Повторувачки мерења  

Време на мерење  ~ 3 сек. 

DC Cтруја  

Опсег на мерење . 10 µA  … 1A 

Teмпература  (со Pt 1000 температурна сонда) 

Опсег на температура  -20 … +60 °C 

Aвтоматски брз тест  

Напон на интерференција 

Опсег на мерење  се до  400 V DC, 250 V AC 

Резултати од тест   Vab, VaE и VbE 

Изолација  

Опсег на мерење  10 kΩ … 300 MΩ 

Време на мерење  ~3 x 15 sec 

Капацитет                                    10 … 2000 nF 

Баланс на капацитет  

Резултати од тест  Дебаланс  % 

Напон на мерење  11 Hz, 100 V 

Aвтоматски тест за квалитет  

Изолација  10 kΩ … 10 000 MΩ 

Време на мерење  ~3 x 30 sec 

Капацитет                                      10 … 2000 nF 

Баланс на капацитет  

Резултати од тест  Дебаланс % 

Резолуција  1/1000 

Отпор на електрично коло  

Опсег на мерење  1 Ω … 10kΩ 

Точност  ±0.3 % ±0.1 Ω 

Разлика на отпор  
Опсег на отпор на 

електрично коло  
10 Ω … 5 kΩ 

Резолуција  1/1000 
Главни спецификации 

Напојување  Внатрешни  NiMH  батерии 
на полнење  

Време на работа  Приближно  8 часа  (без 
позадинско осветлување) 

Полнење (без да се извадат 
батериите) 

од  100 … 240 V од 
напојувачки адаптер. Од 12 
V батерија за во кола со 
посебен адаптер. 

Време на полнење  Помалку од 3 часа  
(режим на брзо полнење ) 

Дисплеј  320 x 240 графички  LCD  

Конектори  

Конектор за главен адаптер  2.1/5.5mm coax 

L1 и  L2 линии за конекција  4 mm банана приклучок 

Конектор за заземјување 4 mm банана приклучок 

USB A USB 1.1 влез за USB 
приклучок 

USB B USB 1.1 влез за уреди за 
поврзување со PC 

Заштита од пренапон  (Ri >5 kΩ) 

Помеѓу  a и b или земја 500 V DC, 350 V AC 

Лонгитудинален напон  60 V AC 

Опсег на амбиентна температура 

Референтна 23 ±5 °C релативна 
влажност  
45% … 75%* 

Нормална работа 0 … +40 °C релативна 
влажност  
30% … 75% *(<25 g/m3) 

Граници на работење  -5 … +45 °C релативна 
влажност  
5% … 95% *(< 29 g/m3) 

Чување и транспорт  -40 … +70 °C релативна 
влажност  
95% at +45 °C *(<35 g/m3) 

За резултати на тест  50 

За параметри на кабел  50 

Димензии  224 x 160 x 75 mm 

Тежина  (вклучувајќи ги и 
батериите ) 

ca. 1.8 kg 

We are happy to provide 

                      you with information! 

Нашиот опсег на производи: Опрема и системи за лоцирање на дефекти во 

енергетски и комуникациски мрежи, како и локација на истекување кај мрежи на 

цевки – опрема за лоцирање кај водови –CCTV инспекција – семинари – услуги - 

договори 

 

Техничките податоци се подложни на промени без известување. 
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За повеќе информации, видете: 

www.sebakmt.com  

SebaKMT 

Dr.-Herbert-Iann-Str. 6 

96148 Baunach/Germany 

Tel. +49 (0) 95 44 - 6 80  

Fax +49 (0) 95 44 - 22 73 

sales@sebakmt.com 

www.sebakmt.com 

ISO 9001: 2008 


