
TDR900  
Пренослив Рефлектометар во временски домен/Мерач на должина на кабел  

 

TDR900 
 

Пренослив мерач на рефлексија на сигнал 
низ кабел/мерач на должина на кабел  
 
 

■ Целосен  автоматски избор на опсег за   

мерење на должината на енергетски,  

телефонски, CATV и LAN кабли, дава 

растојание до отворено коло или 

краток спој.   

■ Екстра голем  LCD дисплеј со висока 

резолуција  и позадинско осветлување 

■ Aвтоматска контрола на излезна 

импенданса од 25,  50,  75,  100,  125  

или 150 ohms.          

■ Интуитивно  мени за олеснување на 

ракување 

■ Функција за калибрирање на должина 

на кабел 

■ Внесени податоци за 39 стандардни 

типови на кабли 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Опис   
TDR900  од Megger  е напреден инструмент за 

мерење на должини на кабли и наоѓање  на 

растојание до отворено коло или краток спој со 

користење на Рефлектометрија на сигнал во 

временски домен. Има извонредни 

карактеристики и голем опсег кои вообичаено ги 

имаат поскапите инструменти. Мерниот опсег  е 

помеѓу  15 стапки (5 м) до 10.000 стапки (3 км) 

со минимална резолуција од 20 инчи (50 см).          

 

TDR900 може да се користи за било кој кабел 

кој се состои од најмалку две изолирани 

метални елементи,  од кои едниот може да биде 

плаштот  или омотот на кабелот.          

Инструментот има автоматски  внатрешни 

соодветни модули што овозможуваат   

тестирање на 25Ω, 50Ω, 75Ω, 100Ω, 125Ω, или 

150Ω кабли. (Ова го прави погоден за 

енергетски,  телефонски,  CATV и LAN кабли) 

 

 

 

 

 

Мерачот  може попрецизно да се совпадне со  

кабелот кој го тестирате  со копчињата  за избор 

од менито. Брзината на пренесување на 

сигналот  може да биде слично прилагодена за 

да одговара на кабел кој се тестира  и со ова ќе 

се обезбеди точно мерење на растојание.          

Други карактеристики кои може да ги прилагоди 

корисникот е избор на единица на мерење 

(стапки  или метри).          

 

Мерачот  е сместен во робусно ABS куќиште  

кое има заштита IP42 од прашина и вода.          

Инструментот  исто така доаѓа со мека торба за 

носење и адаптер за кабли со штипалки.          

Cе напојува со 4 АА (NEDA 15A или NR 6) 

батерии,  кои се сместени во преграда во 

задниот дел на мерачот. Батериите се сместени 

во држач за брза и лесна замена.           
 



 
 
 
 
Примена 

Teлефонија  

Tехничарите за инсталација и поправка имаат 

потреба од пренослив сет за тестирање на 

приклучните точки и внатрешноста на жичните 

инсталации при решавање на проблеми со 

услугите. TDR900 се поврзува во точките за 

сервисни мерења во жичните инсталации и 

одредува еден или повеќе  проблеми. Мерачот 

наоѓа и пријавува проблеми во инсталациите, 

кои не се совпаѓаат на критериумите на 

доставувачот во процесот на одржување.          

TDR900 ги прикажува резултатите од тестот 

вклучувајќи: отворено коло, краток  спој, 

детекција на напон и растојание до грешка  во 

стапки (метри). Инструментот има вграден  тон 

генератор за идентификација и трасирање на 

парови.          

 

Техничарите за поставување нови инсталации и 

одржување  може да имаат корист во голема 

мера од можностите за тестирање OSP 

кабелски системи.           

Поради големиот мерен опсег TDR900 може да 

се користи за мрежи на претплатници.          

 
Изведувачи на работа / Монтери 

TDR900 има големи и различни примени кои се 

движат од кабел верификација и лоцирање на 

дефект, мапирање на панели па се до контрола 

на  сериски кабел. Метарот поддржува 

електрични изведувања или 

телекомуникациски/податочни изведувања.          

 

Изведувачите може да потврдат должини на 

кабли кај вкопани сервисни точки пред 

платежните услуги.    

 
Електрично напојување  

Улично осветлување: За да инсталирате улично 

осветлување, кратки должини на кабел се 
протегаат од едно до друго светло. Важно е 

дека врските се достапни како што кабелот се 
поставува под земја. TDR900 се користи на 

почетокот за да се осигура дека има доволно 
кабел за да овозможи непрекинато 
поставување и потоа се користи за да се 

провери дали инсталацијата е правилна.      
     
 
Рударство  

Поради регулациите  на поранешните "d" 
регулации (доказ за експлозија ) повеќето земји 

не дозволуваат користење на TDRs во   

 
 

 
 
 

 
рудници, сепак, како што рудникот се 

продлабочува, рововите се копаат од 
површината и кабли се спуштаат надолу.          
Овие носат напојување за алатки и 

телекомуникациски потреби. Поради  
растојанието, овие кабли особено 

телекомуникациските, се истегнуваат и 
најверојатно нема да функционираат.          

TDR900 лесно може да се користи како алатка 
за одржување за да се провери интегритетот на 
кабелот.         

  
Емитување   
Надворешно емитување: возилата за 

надворешно емитување носат огромен број на 

кабли во зависност од ситуацијата,  на пример, 

за време на спортски настани може да има 

десет или повеќе различни локации на камера.          

Поради привремената инсталација на каблите,  

тие можат да се оштетат, а TDR кој има ниска 

цена и е лесен за читање може да се користи за 

брзо лоцирање на дефекти.          

Студио емитување: Камерите во студио 

имаат група на кабли кои се велчат наоколу  по 

подот како што се движат камерите. Ова прави 

дополнителен напор и на каблите и на  

врските, а квалитетот на сигналот е многу 

важен.          
 
Aнтени: Сигналите од емитување на 

компаниите се пренесуваат преку антени и  се 

користат големи должини на кабли поради 

висината на овие антени. Каблите се 

истегнуваат посебно околу превиткувањата,  

давајќи лоша услуга.          
 
Анализа  

Анализата е едноставна примена.          

Секоја компанија која купува разумни 

количини на кабел или било која компанија 

што произведува кабел треба да знае колку 

купуваат или колку имаат на залиха.          

Традиционалните графички TDRs имале 

ограничен успех во оваа област поради 

трошоците и прикажувањето на 

бранувањата. TDR900 обезбедува и 

едноставност и точност.           
 
  



 
 
 
 
 
 
 
Карактеристики  
■
 CE-сертифициран

 
 

■
 Точност до 20 инчи (50 cm) низ целиот 
опсег 

 

■
 Eкстра – големо позадинско осветлување  
(ICON тип 7 сегмент ) LCD 

 

 

■
 Aвтоматска контрола за излезна 
импенданса, aвтоматски опсег, 
автоматско нулирање, и aвоматска 
чувствителност овозможува совпаѓање со 
широк опсег на кабли под тест. Потребни 
се V.O.P(брзина на ширење) 
поставувања.          

 
 

■
 Прикажува должина на кабел ако е 
познат V.O.P (брзина на ширење) на 
кабелот или прикажува V.O.P (брзина 
на ширење) ако е позната должината 
на кабелот.          

 

 

■
 20 внатрешна меморија за зачувување 
на локации се до 20 подесување на 
кабел  V.O.P.          

 
 

■
 Внатрешна библиотека од 39 стандардни 
кабли овозможува брзи и лесни мерења за 
индустриски стандардни типови на кабел.          

 

 

■
 Тонски генератор (oсцилации  910 дo 1100 
Hz; 5 V peak to peak) за идентификација 
на кабли и трасирање.          

 
 

■
 Детекција на линиски напон: “OUCH” 
порака на дисплеј и прекинување со 
работи ако линискиот напон надминува 6.         
5 V.          

 
 

■
 Безбедносна заштита  (се до  250 V RMS) 

 

 

Спецификации   
Освен ако не е поинаку наведено,  оваа 

апликација се однесува на  температура 

на средина  68° F (20° C).          
 
Мерења на должина на кабел   
Опсег : зависи од  V.O.P на каблите 

под тест.       

12, 000 ft (3.7 km) @ V.O.P 99.9  
9, 800 ft (3.0 km) @ V.O.P 80.0  
8, 000 ft (2.4 km) @ V.O.P 66.0  
6, 200 ft (1.9 km) @ V.O.P 50.0 
 
Точност *  
± 2% од оттчитувања + 20 инчи 50 < 300 ft 

(100m)   
± 2% oд оттчитувања > 300 ft (100 m)   
* Оваа точност е ефективна за коаксијални  

 

 

 

TDR900 
Пренослив Рефлектометар во временски 
домен/ Мерач на должина на кабел 
 

 

 

кабли се до 8, 000 стапки, Tелефонски кабли 

се до  6, 000 стапки, и структурни жици се до  

3, 000 ft.           
Резолуција: 20 инчи (50 cm)  
V. O. P (брзина на ширење): Прилагодливи 

од  1.0 % до  99.9 (во 0.1% чекор ) 
 
Функција за калибрација на должина на кабел   
Овозможува мерење на  V.O.P, даден како 

процент од брзината на светлината, на 

позната должината на кабелот.              
Потребна минимална должина на споредувачки 
кабел : 30 ft (10 m) 
 
Трајна Mеморија  
 
Кабли   
39 стандардни типови на кабли  
 
Прилагодливи кабли   
20 типови на прилагодливи кабли  
 
Aвтоматско исклучување   
Meрачот ако не работи комплетно се исклучува 

после 30 минути. Притиснете го копчето 

POWER за да го вклучите мерачот повторно.         

Оваа функција може да биде исклучена.          
 
Дисплеј   
ICON тип 7 сегмент LCD. Позадинското 

осветлување останува вклучено 1 минута кога е 

активирано.           
Тип на конектор : BNC 
 
Напојување:  
4 LR6 (AA) тип батерии 

Траење на батерија: 

приближно 5.000 тестови 

Безбедност: во 

согласност со IEC 61010-1 

EMC: BS/EN 61326-1 
 



 
 
 
 
 
 
 
Гаранција   
3 години од датумот на купување         
 
Meханички својства  
Мeрачот е дизајниран за внатрешна и 
надворешна употреба (IP42) 
 
Димензии   
9.25 H x 3.94 W x 1.73 D in.           
(235 H x 100 W x 44 D mm) 
 
Тежина   
Приближно 16 oz (450 g) 
 
Средина  

Температура на работа   
0° F до 140° F (-18° C до 60° C) 
 
Температура на чување   
-4° F до 158° F (-20° C до  70° C) 
 
Релативна влажност   
85% на 95° F (35° C) 
 
 

TDR900  
Пренослив Time Domain Reflectometer/Метар за 

дожина на кабел  
 



TDR900  
Пренослив Time Domain Reflectometer/Метар за дожина на кабел  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информации за порачка  

 
 
 
Производ  (Qty) Кат.         бр.          
  

Пренослив Рефлектометар во 
временски домен/  

Метар за дожина на кабел TDR900 
  

Вклучен прибор   
  

Адаптерска  штипалка   
  

Упатство за користење   
  

Мек пренослив куфер  
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