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Серија SCT  
 
Тестери на структурирани кабли 

  Сертифицираат категорија 7, 6 а, 5е и 5 кабелски 

инсталации 
  Надминуваат IV ниво на точност  

 
  1- 1000 МHz фрекфенциски опсег 

 
  Единствени патентирани модули без потреба од 

конектори кои ја подобруваат сигурноста и 

продуктивноста на терен  
  Најинтуитивен и лесен за ракување тестер за 

сертификација на LAN мрежи на пазарот 
  Моќна дијагностика на точно лоцирање на 

растојанието  до сметњи на линкот на секој тестиран 

пар  
 Најдобар повраток на вашата инвестиција со оглед 

на ниските оперативни трошоци и високата 

сигурност  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ОПИС 
 

SCT серија на тестери за високи перформанси за сертифицирање и 
оценување на бакарни и оптички кабелски инсталации. Серијата 
SCT е најдобра на пазарот. Флексибилен уред со подобрени 
карактеристики вклучувајќи ¼ VGA дисплеј во боја, USB и сериски 
портови; компакт флеш, мултимедијална картичка за складирање, 
аудио од една до друга единица и 64 МВ внатрешна 
 меморија.  
Наменети за монтери на кабли и оператори на мрежа кои имаат 
потреба да се потврди ефикасноста на високата брзина на сигнал на 
каблите со актуелните индустриски и идните стандарди. Серијата 
SCT дава најдобри перформанси и точност.  
Без разлика дали проверувате кабел, решавате проблеми, 
префрлувате кон мрежа со голема брзина, или одново проверувате 
после додавањата, преместувањата или проширувањата, серијата 
SCT ги надминува очекувањата.  

 

Прецизно сертифицирање на високо перформансни кабелски 

системи  
SCT серијата има 1000 MHz опсег на тестирање, систем за мерење 
на вектори и широк динамичен опсег кој овозоможува можност за 
сертифицирање во согласност со : 

 

 ISO класа F (категорија 7 )  (1-600 MHz) † 

 TIA категорија 6а TIA/EIA-568C. 2  (1-500 MHz)* † 

 TIA категорија 6  (1-250 MHz) 

 ISO класа E  (1-250 MHz) 

 TIA категорија 5e/5  (1-100 MHz) 

 ISO класа D/C (1-100 MHz) 

 IEEE 100/10 основа Т  (1-100 MHz) 

 * Потребно е додатен AXT адаптер.  

  

 † единствено кај SCT2000   



 

 

 
SCT ги подржуваат сите тестови спрецијализирани по стандардите 
вклучувајќи ги Wire Map, Delay, Delay Skew, Length, DC Resistance, 
Insertion Loss,  
Return Loss, NEXT, Power Sum NEXT (PSNEXT), Equal Level Far-
End Cross Talk (ELFEXT), Power Sum ELFEXT (PSELFEXT), 
Attenuation-to-Cross Talk Ratio (ACR), Power Sum ACR (PSACR), 
плус дијагностички мерења и можност за каналска корекција.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приказ на екран на SCT серија кој прикажува резултати на 
на автоматски тест 
  

Лесен за употреба  

SCT е најинтуитивен, лесен за ракување тестер за сертификација на 
LAN мрежи на пазарот. На корисниците ќе им се допаднат 
корисничкиот графички интерфејс и лесните контроли. Наместо 
посебни икони, сите контроли се идентификувани со користење на 

општа терминологија и доследно мени во мени оперaција.  
SCT организира тестирање, менџмент на тест параметри, 
менаџмент на резултати и опцијата за посебен менаџмент на проект 
што ја елиминира шансата да направите грешка.  
 
 
 
 

 SCT сериите ги оптимизираат тестовите за сертификацијата со п 
прикажување на сите тест параметри за сертификација. спр ове д њ 
спроведување на тестови, прикажување на резултати и зачувување и 
и на нумерички и на графички резултати од едно мени, 
елимминирајќи ја потребата да се движите низ повеќе мениа. 
  
 Лесно дијагностицирање на проблеми во линковите 

SCT сериите брзо го водат корисникот низ дијагноза на линковите 
преку моќни дијагностички алатки кои може да се најдат само во 

SCT на Мегер. Уредот точно го одредува растојанието на сметњи во 
линкот на секој измерен пар и ги прикажува овие податоци во 
различни препознатливи формати. Откако корисникот ќе го заврши 
тестот за сертификција може да одбере инструментот да генерира 

тест извештај или да ги прикаже дијагностичките резултати. 
Дијагностичката мрежна мапа ја прикажува должината до прекин или 
краток спој на секој пар.  
Дијагностичките мерења TD Next и TD Return Loss брзо и точно го 
пресметуваат растојанието и јачината на сите пречки на секој измерен 
пар во процентуална скала. Кога вредноста надминува 100 % ова е 
индикација за грешка во линкот. Збирно TD Next и TD Return Loss ги 
прикажуваат растојанието и јачината на поединечната најлоша 
сметња за точно лоцирање на најлошата грешка. Детално TD Next и 
TD Return Loss го прикажуваат растојанието и јачината на најлошиот 
случај на сметња на секој пар за брзо и точно лоцирање на една или 
повеќе грешки. Ова е многу корисно за утврдување конекторски или 
кабелски проблем. Графичкиот TD Next и TD Return Loss ги 
прикажува сметњите на секој пар во зависност од растојанието во 

графикон за точна локација на сите можни грешки. Ова е многу 
корисно за дијагностицирање на сите можни грешки во линкови.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ на екран на SCT серија кој прикажува TD NEXT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптер на SCT серија со новата безконекторска 
адаптерска технологија  



Серија SCT   

 Тестери на структурирани кабли 

 
Безконекторски адаптери и интерфејс 
Револуционерните адаптери без потреба од конектори во SCT 
серијата овозможуваат тестирање на перманентни линкови и 
канали, во согласност со ТIA и ISO стандарди. Овој нов патентиран 
адаптер и адаптерски систем интерфејс ја зголемува сигурноста, 
додека пак ги намалува оперативните трошоци.  
Дизајнот на безконекторски адаптери буквално елиминира било 
каква можност на електрична и / или физичка погрешна употреба 
(поврзување), тоа значително го намалува времето на застој и 
трошоци за поправка.  
Покрај тоа, безконекторскиот систем,  доколку е потребно, може да 
се се сервисира на терен од страна на корисникот, намалувајќи ги 
трошоците.  

 

Моќен менаџмент на резултати  
LCMD софтвер ви обезбедува комплетни резултати и управување со 
уред. LCMD софтвер користи моќни SQL база на податоци.  
LCMD софтвер ги врши сите функции потребни за менаџирање на 
сертификација на бакарни и фибер кабли вклучувајќи: 

 
Со еден софтверски клуч даунлодирање на резултати од повеќе 
тестери (инструменти).  
База на податоци, организација на проекти и на резултати 
Внесување, изнесување и можност за спојување на претходно 
припремени проекти.  
Скратен, детален и графички приказ на дијагностички резултати.  
Сортирање на резултати, анализа и пребарување по полиња на 
податоци или параметри.  
Електронски нумерички и графички извештаи за сертификација 
со извештаи во PDF, HTML, ASCII или електронски формати 
Печатени нумерички и графички прегледи на сертификацијата  со 
извештаи. 

 резимеа.  
LCMD софтверот го олсенува менаџментот на сертификација со 
брзо организирање, промена, преглед, печатење, зачувување или 
архивирање на тест резултатите по место на тестирање, по клиент, 
по објект и сл.  

 
 Брз повраток на инвестицијата.  

Придобивките на корисникот на SCT серијата се: ниска набавна 
вредност и оперативни трошоци, истрајност на инструментот и 
квалитет во изработка, лесен за користење со интуитивен 
кориснички интерфејс и моќна дијагностика која заштедува време. 
Поради ова SCT е најдобра инвестиција. 
  
 
 

 Карактеристики и предности 
SCT серијата служи за изолации на испреплетени парови во 
согласност со ISO и ТIA стандарди, вклучувајќи ISO Класа F 
фреквентен опсег од 1 до 1000 MHz (1 GHz) ја надминува ISO класа F 
од 400 MHz и ги исполнува барањата на TIA Категорија 6а * 
Одговара на барањата на IV ниво точност.  
SCT1500 сертифицира испреплетени парови према ISO и ТIA 
стандарди, вклучувајќи ISO класа Е на ТIA катeгорија 6 од 1 МHz се 
до 350 MHz. Одговара на барањата на IV ниво точност.  

 Тестирање, менаџмент со тест параметри, менаџмент со 
резултати, и менаџмент со опции се организирани во инструментот. 
Како дополнување, тест параметри, како што се име на проектот, тип 
на тест, тип на кабел и идентификациски број на колото се 
организирани по индивидуални проекти буквално елиминирајќи ги 
грешките при сертификација.  
 Заштеда на време за тестирање со избирање или модифицирање 
на идентификациски број на колото за време на тестот.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Оптимизација на тестирање за сертифицирање со прикажување 
на сите тест параметри за сертификација, спроведување на тестови, 
прикажување на резултатите и снимање или на нумерички или на 
графички резултати од едно мени, што ја елиминира потребата да се 
движите низ повеќе мениа за сертификација .  
 Подобрена анализа со прикажување на резултатите во повеќе 
формати. Резултати од сертификација се прикажани како извештај 
кој го покажува целокупниот перформанс на линкот, детални форми 
кои го покажуваат резултатот од мерење на секој поединечен пар за 
анализа на перформансите на линкот или графичко покажување на 
секоја измерена точка за визуелна анализа на перформансите на 
линкот .  
Можност за избор на дијагностика на линк од менито за тест за 
брзо идентификување на растојанието до изворот на грешка на линк.  
 Моќна дијагностика на резултати на линкот е прикажана во 
повеќе формати да се забрза корекцијата на грешката на линк. 
Дијагностичките резултатите TD Next и TD Return Loss се прикажани 
како резиме за брзо идентификување на растојанието до најголемата 
пречка, деталните форми ги покажуваат дијагностичките резултати 
резултати на секој пар за брзо идентификување на растојанието до 
компонента на сметњата или графичкo прикажување на сите пречки 
на сите парови за визуелна дијагностичка анализа на линкот.  
 
 
Со уникатните безконекторски бакарни и фибер оптички 
адаптери се елиминира штетата која може да настане на адаптерот и 
тестерот . Безконекторскиот адаптерски интерфејс е систем со високи 
перформанси кој може да се замени на терен, а служи за електричен 
контакт помеѓу тестерот и адаптерот.  
Најдобра можност за складирање на резлутати. Внатрешна 
меморија над 5000 резултати од сертифицирање или 100 графички 
резултати.  
Надворешна меморија вклучува Compact Flash, мултимедија и Secure 
Digital картичка со способност за зачување на 200 резултати од 
сертифицирање или 4 графички резултати по MB меморија.  
Голем 1/ 4 VGA LCD дисплеј во боја нуди богат графички 
интерфеjс лесен за користење, кој го води побрзо корисникот низ 
сертификација и дијагностика на испреплетени парови и фибер 
оптички инсталации.  
Функцијата "TALK " ви овозможува двонасочна говорна 
комуникација помеѓу главната и далечинските единици.  
 
 

 
 
 
 
 
Спецификации 
 
(опсегот на тестот е одреден од страна на мрежата или 
избраниот стандард ) 

 

Тип на кабли  
 
Заштитени и незаштитени испреплетен пар на(STP и 

UTP) LAN кабли : 

TIA категорија 6a, 6, 5e, 5: 100 Ω 

ISO/IEC класа F, E, D, и C: 100 Ω 
 
Оклопени со фолија испреплетени парови(ScTP): 

TIA категорија 6a, 6, 5e, 5: 100 Ω  
ISO/IEC класа F, E, D, и C: 100 Ω 
 
Fiber :  
Повеќенаменскифибер оптички адаптер според стандардите на 
IEC14763   
Должина на бранови : 850/1300 nm 
 
Еднонаменски фибер оптички адаптер.   
Должина на бранови : 1310/1550 nm 
 
Стандарди за тест   
TIA категорија 5/5e по TIA/EIA-568B TIA 



категорија 6 по TIA/EIA-568-B. 2-1 

TIA категорија 6a по TIA/EIA-568C. 

2*† ISO класа F по ISO/IEC 11081† 

ISO класа E, D, C по ISO/IEC 11801 
 
IEEE 802. 3 10BASE-T, 100BASE-TX, 

1000BASE-T TSB140 тестирање на 

сертификација на Фибер 
 
MM и SM 

TIA 568B 

ISO 11801 

EN 50173 
 
*потребен е дополнителен AXT адаптер  
† само кај SCT2000.  

 

 

 
Поддржани тестови  
 
Мерење на фрекфенција   
NEXT; Power Sum NEXT (PSNEXT); Equal Level Far-End Cross Talk 

(ELFEXT); Power Sum ELFEXT (PSELFEXT); Insertion Loss; Return 

Loss; Attenuation-to-Cross Talk Ratio (ACR); Power Sum ACR 

(PSACR); импенданса.  
 
Мерење во една точка   
Delay; Delay Skew; Length ; Wire Map; DC отпор  
 
Дијагностички мерења   
WireMap vs. Length; NEXT vs. Length; Return Loss vs. Length.  
 
Дисплеј   
1⁄4 VGA дисплеј во боја.  
 
Влезна заштита   
Заштитени од сите постојани телекомуникациски 

напони, 100 mA струја , и ISDN пренапон.  
 
Куќиште  
Цврсто пластично, отпорно на удар и квалитетно изработено 
куќиште.  
 
Димензии   
Главниот уред и управувачот (Smart remote)со интерфејс 

адаптери за линкови : 22. 7 cm x 12. 7 cm x 6. 3 cm (9” x 5” 

x 2. 5”) 
 
Тежина   
Главен уред : 1. 2 kg (2 lbs. , 11 oz) 
 
Управувачот (Smart remote): 1. 2 kg (2 lbs. , 11 oz) 
 
Напојување :  
Примарни и секундарни инструменти: 

NiMH батерии на понење 7. 2V, 4000 mAH 
 
Tипично траење на батерии 10 часа, со време на полнење од 6 часа  
 
Може да се полне додека е во инструментот (инструментот е 
исклучен ) 
 
Калибрација   
Потребно да се калибрира во сервис центарот за калибрација во 
период од 1 година.  
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 Информации за порачка   
Производ (Qty) Кат. бр.   Производ (Qty) Кат. бр 

 

SCT2000 тестер на 
структурирани кабли  SCT2000  

Прибор кој не е вклучен во 
испорака    

SCT1500 тестер на 
структурирани кабли SCT1500 

    

 
Cat 7 перманентен линк 
адаптер  6121-609        

Вклучен прибор    Cat 7 канални адаптери  6121-610  

Cat 6a перманентни линк 
адаптери(2) 
 1001-659  

SCT - MMA повеќенаменски 
фибер адаптери (2) 6111-766  

Cat 6a канални адаптери (2) 1001-660  
SCT - SMA еднонаменски 
фибер адаптери (2) 6111-765  

Мемориска картичка multi-
media - 32Mb 20010-008  AXT- Alien crosstalk kit 1000-984  

Батерии (инсталирани ) (2) 1000-286     

Слушалки (2) 27920-056     

Кабел за напојување /полнач 
на батерии (2) 6180-453     

(1) LCMD софтверско CD 6111-764     

(1) Упатство за корисникот  6172-909     

(1) Торба за носење  6420-144     
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