
TDR 500 / TDR 510
Przenośny reflektometr impulsowy BAUR

Funkcje

 ▪  Lokalizacja uszkodzeń w przewodach niskiego 
napięcia, koncentrycznych, sterowniczych i 
przesyłu danych oraz w kablach komunikacyjnych 
i CCTV

 ▪  Identyfikacja wszystkich uszkodzeń wpływają-
cych na zmiany oporności, jak zwarcia, przerwa-
nia ciągłości kabla, błędy w okablowaniu itd. 

 ▪  Lokalizacja muf

 ▪  Lokalizacja i selekcja par kablowych

Cechy

 ▪  Kompaktowy i lekki reflektometr impulsowy 
ważący tylko 350 g

 ▪  Kategoria pomiarowa CAT IV / 600 V dla 
zapewnienia maksymalnego poziomu bezpie-
czeństwa według EN 61010 
(z filtrem separacyjnym*)

 ▪  11 zakresów pomiarowych od 7 m do 6 km

 ▪  Regulowana oporność kabla 25, 50, 75 i 
100 omów oraz prędkość rozchodzenia się 
sygnału

 ▪  Impuls wyjściowy od 3 ns do 3 ms 

 ▪  Zintegrowany nadajnik częstotliwości aku-
stycznej 810 – 1100 Hz

 ▪  2 tryby pomiaru: 

 –  Impuls pojedynczy do lokalizowania 
prostych, powtarzających się uszkodzeń 

 –  impulsy ciągłe do lokalizacji błędów 
przerywanych

 ▪  Wodo- i pyłoszczelny zgodnie z IP54

TDR 500
 ▪  Zmienna regulacja wzmocnienia

TDR 510
 ▪  Wewnętrzna pamięć maksymalnie 50 pomiarów

 ▪  Porównanie wykresów pomiarowych: 
Możliwość porównanie wykresu bieżącego 
pomiaru z zachowanym wykresem.

 ▪  Złącze USB do przesyłania danych pomiędzy 
PC a TDR 510

 ▪  Obsługiwane przez system Windows oprogra-
mowanie TDR analizy i edycji danych pomia-
rowych na PC (możliwość porównywania do 3 
wykresów pomiarowych)
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Szybka lokalizacja defektu kabla jednym  
naciśnięciem guzika

 ↗  Parametryzowalny dla różnych zakresów pomiarowych i 
typów kabli

 ↗  Normatywne i pewne pomiary pod napięciem 
dzięki kategorii pomiarowej CAT IV / 600 V (z filtrem 
separacyjnym*)

 ↗  Idealny do oznaczania miejsc uszkodzeń w telekomunikacji, 
wideotechnice, technice bezpieczeństwa i przesyłu danych

Przenośne reflektometry impulsowe BAUR TDR 500 i TDR 510 służą do lokalizowania 
miejsc uszkodzeń we wszystkich kablach metalowych, jak przewody elektryczne, 
koncentryczne, przewody do przesyłania danych i przewody telekomunikacyjne. 
Metodą impulsów odbitych kable są sprawdzane pod kątem przerw, zwarć, styków, 
nielegalnych odgałęzień (kradzieże prądu), zawilgoceń i innych usterek, zmieniają-
cych ich impedancję Jednocześnie ustalana jest długość kabla i odległość od miejsca 
uszkodzenia. 
Dzięki zakresowi pomiarowemu sięgającemu 7 m oba urządzenia doskonale 
nadają się do lokalizowania uszkodzeń w niewielkiej odległości, np. w przyłączach 
domowych. Ale TDR 500 i TDR 510 wykazują dużą dokładność pomiaru również na 
dłuższych odcinkach, wynoszących nawet 6 km.  
TDR 510: BAUR TDR 510 dysponuje pamięcią 50 pomiarów i umożliwia porównanie 
wykresu bieżącego pomiaru TDR z wykresem zapisanym w pamięci. Oprogramo-
wanie TDR pozwala na pobranie danych pomiarowych na komputer PC przez złącze 
USB i ich dalszą edycję. W celu porównania dawnych pomiarów z aktualnymi, dane 
można również przesłać w kierunku odwrotnym - z PC na TDR 510.

Przykład: TDR 500

* Opcja
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Dane techniczne

Lokalizacja defektu kabla

Napięcie impulsu 5 V (w obwodzie otwartym)

Szerokość impulsu 3 ns – 3 ms

Impedancja wyjściowa 25, 50 ,75 lub 100 Ohm; regulowana

Częstotliwość impulsów 2 pomiary/s lub pomiar pojedynczy 
(nie dotyczy zakresu 3 km/6 km)

Nadajnik częstotliwości akustycznej 810 – 1100 Hz

Zakres pomiarowy Metry / stopy:
7 / 23
15 / 49 
30 / 98
60 / 197
120 / 394
250 / 820
500 / 1 640

Kilometry / stopy:
1 / 3 280
2 / 6 560
3 / 9 850
6 / 19 000

Wybór zakresu pomiarowego Ręczny

Prędkość rozchodzenia się (v/2) 
regulowana 

 –  od 1 do 99% jako współczynnik 
skracający w procentach prędkości 
światła

 –  w m/μs lub stopach/μs 
(pokazywany jako v/2) 

Rozdzielczość ok. 1% zakresu pomiarowego

Dokładność 1% wybranego zakresu pomiarowego
(dla jednorodnej prędkości propagacji)

Informacje ogólne

Akumulator 4 x 1,5 V bateria alkaliczna IEC LR6

Automatyczne wyłączenie TDR 500: 1, 2, 3, 5 min. lub dezakty-
wacja
TDR 510: 1, 2, 3 min. lub dezaktywacja

Wyświetlacz LCD z podświetleniem tła, rozdziel-
czość ekranu 128 x 64 pikseli

Temperatura otoczenia (podczas 
pracy)

-10 do +50°C

Temperatura przechowywania -20 do +70°C

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) ok. 90 x 165 x 37 mm

Ciężar ok. 350 g (12 oz.)

Zabezpieczenie przepięciowe AC 250 V

Kategoria pomiarowa (z opcjonal-
nym filtrem separującym)

CAT IV / 600 V 
Napięcie znamionowe sieci (przewód 
zewnętrzny-przewód neutralny) DC 
albo ACsk:: 600 V

Kategoria ochrony IP 54

Bezpieczeństwo i kompatybilność 
elektromagnetyczna

Zgodność CE według dyrektywy nisko-
napięciowej (2014/35/UE), 
dyrektywy o kompatybilności elektro-
magnetycznej (2014/30/UE)

Zarządzanie danymi (TDR 510)

Interfejs danych USB 2.0

Pojemność pamięci 50 pomiarów

Filtr separujący (opcja)

Napięcie znamionowe CAT IV 600 V

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Bezpieczniki 1000 V; 0,5 A szybkie (6,3 x 32 mm)

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) ok. 85 x 50 x 28,5 mm

Ciężar ok. 200 g

TDR 510 – przykładowy zrzut ekranowy z programu TDR



Opcje dla TDR 500/510

Zestaw 1
 ▪  Filtr separujący SF IV-600 (CAT IV / 600 V), w komplecie:

 – Kabel probierczy, podłączony na stałe, 0,5 m

 – Bezpieczniki do filtra separującego

 – Bezpieczniki zamienne

 – Zabezpieczone zaciski krokodylkowe (2 szt.), CAT IV / 600

 – Walizka transportowa dla TDR 500/510 i akcesoriów

Zestaw 2

 ▪  Filtr separujący SF IV-600 (CAT IV / 600 V) i czujnik analogowy Fluke 
Pro3000*, w komplecie: 

 – Kabel probierczy, podłączony na stałe, 0,5 m

 –  Bezpieczniki do filtra separującego

 – Bezpieczniki zamienne

 – Zabezpieczone zaciski krokodylkowe (2 szt.), CAT IV / 600 

 – Walizka transportowa dla TDR 500/510 i akcesoriów

*  Notyfikacja: TDR 500/510 może być w kombinacji z czujnikiem analogowym 
Fluke Pro3000 stosowany do lokalizacji i śledzenia kabli.

 

Zakres dostawy TDR 500

 ▪  reflektometr impulsowy BAUR TDR 500

 ▪  2 kable połączeniowe, po 0,5 m

 ▪ 2 zaciskami krokodylkowymi

 ▪  Torba z pasek na ramię

 ▪  Instrukcja obsługi

Zakres dostawy TDR 510

 ▪ Reflektometr impulsowy BAUR TDR 510

 ▪   oprogramowanie TDR na CD-ROM

 ▪  2 kable połączeniowe, po 0,5 m

 ▪ 2 zaciskami krokodylkowymi

 ▪ kabel USB

 ▪  Torba z pasek na ramię

 ▪  Instrukcja obsługi
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*
* Fluke Pro3000 dostępny w zestawie 2


