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Generator tonów
• Śledzenie dłuższych kabli,  
   korzystając z wiodącej w  
   branży mocy wyjściowej. 
• Szybsze rozwiązywanie  
   problemów dzięki zasilaniu  
   zewnętrznych zestawów Talk.
• Sprawdzanie okablowania  
   pod kątem polaryzacji i ciągłości. 
• Łatwy w użyciu, nie ma  
   potrzeby szkolenia.

Sonda
• Lokalizacja słabych sygnałów  
   za pomocą sondy o wysokiej  
   czułości.
• Łatwiejsze śledzenie  
   kabli dzięki wskaźnikom  
   dźwiękowym i wizualnym.
• Wyszukiwanie kabli w  
   głośnym otoczeniu dzięki  
   gniazdu słuchawkowemu.
• Możliwość pracy w ciemnych  
   obszarach dzięki latarce LED.

Polegaj na naszym nowym 
urządzeniu Tone & Probe 
(generator tonów i sonda), aby 
łatwo śledzić wszystkie typy kabli 
miedzianych. Nasza wiodąca w 
branży moc wyjściowa zapewnia 
skuteczne śledzenie kabli, 
nawet na dużych odległościach. 
Szybka lokalizacja okablowania 
dzięki połączeniu wskaźników 
wizualnych i dźwiękowych. 

Generator tonów wyposażony 
jest w kompleksowe funkcje 
testowania linii, ułatwiając 
rozwiązywanie problemów i 
sprawdzanie serwisu. Zestaw 
Tone & Probe to idealne 
rozwiązanie do dokładnej 
identyfikacji parowania kabli do 
transmisji danych przy użyciu 
funkcji wielotonowej.

Aplikacje/Zastosowania
• Śledzenie kabli - transmisja danych, 
   telefon i COAX.
• Identyfikacja określonej pary  
   przewodów w kablu wieloparowym.
• Rozwiązywanie problemów dot.  
   okablowania - identyfikacja przerw 
   i słabych kabli.
• Testowanie linii telefonicznej
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Gniazdo 
słuchawkowe jack

Wykrywanie 
analogowego tonu 

audio

Wskaźnik niskiego 
poziomu baterii

Komora baterii

Wizualny wskaźnik 
siły sygnału LED

Wymienna 
końcówka

Reflektor LED

Regulacja głośności/
czułości

Przycisk do  
włączania latarki 
LED

Głośnik o dużej 
mocy

Pasek do  
noszenia

Test ciągłości

Wybór wzoru 
tonów

Wskaźnik niskiego 
poziomu baterii

Wskaźnik wzoru 
tonów

Komora baterii   

Wybór trybu 
testowego

Zasilanie bateryjne 
zestawu Talk

Stan linii 
telefonicznej

3Proof of Performance

Port RJ45 Pasek do 
noszenia
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Informacje o zamówieniu

Nr części Zestaw zawiera

R180000

Zestaw Tone & Probe
1 x sonda indukcyjna, 1 x generator tonów, 1 x kabel RJ45 
do RJ11, 1 x kabel krosowy z zaciskiem krokodylkowym do 
RJ45, 1 x futerał, 2 x pasek do noszenia, 1 x instrukcja obsługi 
sondy, 1 x instrukcja obsługi generatora tonów

R180001
Sonda
1 x sonda indukcyjna, 1 x pasek do noszenia, 1 x instrukcja 
obsługi

R180002

Generator tonów
1x generator tonów, 1 x kabel krosowy RJ45 do RJ11, 1 x 
kabel krosowy z zaciskiem krokodylkowym do RJ45, 1 x 
pasek do noszenia, 1 x instrukcja obsługi

R180050 1 x końcówka sondy

R180051
1 x kabel RJ45 do RJ11, 1 x kabel RJ45 do kabla z zaciskami 
krokodylkowymi

R180052
1 x RJ45 do zacisków krokodylkowych przebijających 
izolację

Specyfikacje generatora tonów

Port Gniazdo RJ45 (Linia 1, styki 4 i 5, Linia 2, styki 3 i 6)

Funkcje
Ton, ciągłość, zasilanie bateryjne, stan linii 
(polaryzacja, napięcie prądu stałego i dzwonka)

Częstotliwość tonów
"Zmienny 
f1 = 982,5 Hz, f2 = 1312,5 Hz"

Moc wyjściowa ≥ +10dBm @ 600 Ω

Napięcie wyjściowe w 
trybie ciągłości 6-8 V DC 

Zasilanie bateryjne 
zestawu Talk 6,0 V DC

Bateria Bateria alkaliczna 9 V

Automatyczne 
wyłączanie 3 godzin

Czas działania ok. 70 godzin

Temperatura robocza -20 °C do +60 °C

Temperatura 
przechowywania -40 °C do +70 °C 
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Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch, 
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Urządzenie Tone & Probe jest kompatybilne z 
następującymi produktami TREND Networks: LanTEK IV, 
III & II, LanXPLORER Pro, SignalTEK, NaviTEK, PoE PRO 
& VDV II 

Specyfikacje sondy

Bateria Bateria alkaliczna 9V 

Czas działania ok. 50 godzin

Temperatura robocza -20 °C do +60 °C

Temperatura 
przechowywania -40 °C do +70 °C

Wilgotność 5% do 95% bez kondensacji

Masa 123g

Wymiary 128 (dł.) X 43 (szer.) X 30 (wys.)

Bezpieczeństwo IEC 61010-1, kategoria brak, maks. 30 V rms


