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■ Оценка на можностите на линк конекциите 

и лоцирање на грешки до 500 метри 
 
        ■ Откривање пропуст во кабелска инсталација 

(Pass / fail)       (Pass/fail) 

■ RJ-45 и BNC конектори 
 
        ■10BASE-T и 100BASE-TX Ethernet, половична 

-        половична или целосна –duplex поддршка 

        ■ 1000BASE-T, Автоматско мерење на 

перформансит              е перформансите на сигнал, кабелска мрежа и 

должина       должина  
 

■ 1 kHz излезен сигнал на аналоген тон  

соодветен за сите пробни сетови 

 

 

 
OПИС 
 
 Со новиот NET200 од MEGGER добивате компактен и лесен-за-
користење уред за тестирање на мрежа кој ги мери логичките 
перформанси и физичката состојба на мрежните кабли. Тоа е алатка 
на избор, која им дозволува на инженерите да ја инсталираат и 
ефикасно да ја одржуваат локалната (LAN) мрежа со Ethernet 
протокол на база 10BASE-T и / или 100BASE-TX  
 

КАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 NET200 мери логички перформанси на мрежа. Со помош на round-
trip time тестирањето (RTT) се мери мрежната брзина под динамички 
и статички конфигурациски протоколи и скенирање на IP за да ги 
прикаже информациите на сите терминали поврзани со локалната 
мрежа. Исто така може да се користи за оценка на можностите на 
линк конекциите како што е поддржана мрежна брзина (10BASE-T 
или 100BASE-TX) и duplexity (половичен -или целосен duplex).  
Уредот обезбедува физички информации за тестираниот LAN кабел 
според тестовите како што се должина на кабелот, позиции на грешка 
(прекин или краток спој ) и анализа на мрежа ( Pass / fail).  
ТDR (Time-Domain Reflectometer) и TDX (Time-Domain Crosstalk), со 
висока резолуција му овозможува на корисникот да лоцира грешки по 
кабли со должина до 500 метри.  
ТDR и TDX, исто така, може да се користат за други видови на кабли 
како што коаксијални кабли за кабловска телевизија и HFC мрежите и 
телефонски кабли.  
Покрај тоа, NET200 има функционалност на тон генератор кој се 
користи за да се идентификуваат кабелските конекции и да се 
трасираат кабли во преградени ѕидови, подови и тавани, и тестирање 
за проверка на непрекинатост на кабел.  
Со графичкиот кориснички интерфејс екран од 128 x 64 LCD 
и сериски комуникациски порт, може лесно да се извршуваат 

потребните мрежни тестирања, да се пренесат складираните податоци 

до компјутерот и да се печатат извештаи со користење на софтвер за 

емулација на NET200.  

 

 
ПРИДОБИВКИ 
 
NET200 е сместен во цврсти и трајни ABS куќишта  
и се напојува со Li-Ion дополнива батерија и е со период на траење од 
6-часа.  
NET200 е достапен како комплет кој се состои од сет за тестирање 
кабли и адаптери, и има најголем избор на функции достапни во 
својата класа. Поради се ова NET200 е најдобар инструмент за вашите 
пари достапен на пазарот денес.  



 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
(* Очекувани вредности освен ако не е поинаку наведeно важат за 

амбиентна температура од 20 ºC (68 ºF)) 

 
COAX МЕРЕЊА 
 
Графички TDR / нумерички TDR (селективни) 
 
Mинимална резолуција на дисплеј : 10 Cm @ VOP 66. 7% 
 
Опсег на мерења :се до 1 km (графички ),  

 од 5 m до 500 m (нумерички) 
 
Точност на растојание : ±4% од оттчитување 0. 5 m 

 

LAN мерења   
Мерење на растојанија  
 
Графичко, нумеричко TDR / графичко TDX 
 
Mинимална резолуција на дисплејот : 10 Cm @ VOP 66. 7% 
 
Опсег на мерења :се до 300 m (графичко ),  

 5 m до 300 m (нумеричко ) 
 
Точност на растојание :±4% од оттчитување или 0. 5 m 

 

Мрежа на кабли (wiremap) 
 
Pass/Fail 
 

Преслушување  
 
Тест за преслушување по 10 base -T, 100 base -TX, 1000 base-T 

 

Импенданса  
 
Графички дисплеј за приближна импеданса  

 

Непрекинатост  
 
Мерење нa непрекинатост на линии  

 

Автоматски мерења  
 
Ги врши следните тестови секвенционално за да ги добие 

физичките информации на мрежата  
 
1000, 100, 10 base T, само wiremap -мрежа на кабли,  
 
Должина, wiremap, перформанси на сигнал -преслушување (crosstalk) 
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АНАЛИЗА НА МРЕЖА  
 
Meрење на време во двата правци (round trip time) 
 
Линк партнер тест на можности (10 M half, 10 M full, 100 M half, 

100M full ) поддржува 10 M half , 10 M full, 100 M half, 100 M full , 

duplex 
 
IP скенирање (IP/MAC-address /netbios name) 

 

Дополнителни функции  
 
Генерирање на тон  
 
1 kHz излезен сигнал на аналоген тон  

 

Дисплеј  
 
2. 5” (128 x 64)монографички LCD 

 

Мемориски слотови  
 
100 ea (Aвтоматски тест извештај), преку 20 ea (TDR брановидни 

дијаграми ) 

 

Надворешен интерфејс 
 
USB (со доставаува само со USB-кабел ) 

 

Напојување  
 
11. 1 V (Li-Ion, 1800 mAh) 
 
15 V/1 A AC-DC адаптер  
Време на траење : 6 часа  
 
Време на полнење : 4 часа  

 

Средина  
 
Температура за работа : 15 ºC ~ +55 ºC 
 
Температура за чување : -20 ºC~ +70 ºC 
 
Влажност : 95% 

 

Безбедност  
 
EN61010-1 

 

Тежина  550 gms 

 

Димензии  210 mm x 100 mm x 45  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОРАЧКА  

 

 Производ (Qty)  Кат. бр  Производ (Qty) Кат. бр.    

 1 x NET200 MTDR  1002-856  
Дополнителен прибор (не доаѓа во 
стандардана испорака )    

 Вклучен прибор     далечински идентификатор #2 2003-193   

 1 x AC-DC адптер за напојување  2003-184  далечински идентификатор #3 2003-194   

 1 x BNC до F-конектор  2003-181  далечински идентификатор #4 2003-195   

 1 x RS232 на USB кабел за адаптер 2003-183  далечински идентификатор #5 2003-196   

 1 x DC полнач за во кола   2003-200  далечински идентификатор #6 2003-197   

 1 x пренослива футрола   2003-189  далечински идентификатор #7 2003-198   

 
3 x кабел за напојување (US, 
EU, UK)  2003-187  далечински идентификатор #8 2003-199   

 1 x далечински идентификатор #1  2003-180  Мобилен принтер  2003-201   
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