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TDR 410 Genel Özellikleri:

l Otomatik veya manuel mod
l Otomatik arıza yer belirleme (AFL),
l Manuel aralık seçimi ve duyarlılık  modu,
l Tek ölçüm manuel tetik veya sürekli tarayan mod
l 7 m den 4000 m’ye kadar manuel veya otomatik mevcut aralıklar
l Kablonun 4000 m’ye kadar bir ucuna maksimum uzunluk
l ‘’Ölü bölge” 0.5 m ile sınırlıdır
l 2.5 “arkadan aydınlatmalı LCD ekran
l Otomatik veya manuel tetik tarama
l Duyarlılığı, manuel veya otomatik olarak ayarlanır set
l Ayarlanabilir empedans
l Yayılım katsayısı ayarı  1 % ‘den 99 % kadar
l Su geçirmez ve mekanik konut dayanıklı
l Küçük boyut ve ağırlığı
l Ekonomik güç sistemi – tek bir pil ile 30 saatte kadar tarama

TDR - 410
    YAPILAN ÖLÇÜMLER

l Hasarlı güç kabloların yerinin belirlemek
l Arızalı telekom bakır kabloların konumunu 
     belirlemek
l Arızalı koaksiyel kabloların yerini belirlemek
l Altyapı kablo arıza konumunu belirlemek
l Kabloda oluşan nem ve empedansta oluşan 
    diğer değişiklikler, hasarlar kısa devreler, 
    gibi arızaları tespit etmektedir
l Ekranda arıza ve kablo mesafesini grafik 
    şekilde göstermektedir
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TDR - 410 Kablo Arıza Tespit Cihazı

Teknik Özellikler

Metre aralığı 7, 15, 30, 60, 120, 250, 500, 1km, 2km, 3km, 4km

Aralık seçimi Manuel/otomatik aralık

Doğruluk Seçilen aralığın 1% *

Çözünürlük 1 %

Minimum kablo uzunluğu 4 m.

Hassasiyet 0.6mm Ø, PE, TP 4km üzerinde 3 piksel minimum dönüş

Hız faktörü 1% - 99 % ayarlanabilir

Çıkış darbe Açık devrede 5 volt

Çıkış empedans Seçilebilir 25, 50, 75 ve 100 Ω

Çıkış darbe Genişlik 3 ns – 3 µs kadar, otomatik aralık

Tarama hızı 2 tarama / saniye veya düzenlenen tarama, her aralık ölçek 
için önceden ayarlanmış

Pil ömrü 30 saat sürekli tarama

Güç kaynağı 6 volt 4 x 1,5 AA alkalin hücreleri, ekrandaki alçak gerilim 
göstergesi

Ekran 128 x 64 piksel

Gerilim koruma 250 Volt AC

Çalışma sıcaklığı -10º / 50ºC

Depolama sıcaklığı -20ºC + 70°C

Boyutlar 165x90x37

Ağırlık 350 gr

Koruma sınıfı IP54

Güvenlik IEC 61010-1, EN 60950

Aksesuarlar:

• TDR 410 WMGBTDR410
• 0.6 m. çift -teli kablo WAPRZ0X6DZBB
• Kırmızı krokodil WAKRORE20K02  
• Siyah krokodil WAKROBL20K01
• Kılıf M-2 WAFUTM2
• Alkaline pil - 1.5 V AA 4 adet


