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LINE TESTER KÉZIMŰSZER

A LINE TESTER vonalvizsgáló kéziműszer a távközlési rézhálózat érpárainak jellemzőit méri, a méréseket

kiértékeli és az érpár adott feladatra való alkalmasságát vizsgálja.

A mérőprogram sokoldalúsága és a tárolt szabványok a műszert alkalmassá teszik a különböző típusú

kommunikációs rendszerek számára történő vonalminősítésre.

Egyetlen mérő személy az egymást automatikusan vezérlő műszerpárral, egy mérési összeállításban 12 érpárat

tud dokumentálva minősíteni.

A mért eredményeket a műszer RS 232 kommunikációval PC-re küldheti. A PC-re telepített Line Tester User

Program segítségével a részletes mérési eredmények kiértékelhetők, jegyzőkönyv készíthető és kinyomtatható.
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1. Bevezetés

1.1 Felhasználási terület

A Line Tester vonal minősítő analizátor műszerpár a távközlési kábelhálózat előfizetői síkján található rézkábelek
sodrott érpárainak minősítésére alkalmas. A kábel minősítésére általában abban az esetben van szükség, ha a
hagyományos (POTS) telefóniáról új szolgáltatásra kíván a szolgáltató áttérni. A vizsgálat tárgyát képező érpáron
telepítendő berendezésekre jellemző kábel paraméterek a műszerben vannak tárolva, ezeknek az előírásoknak
figyelembe vételével minősíti a műszer a vizsgált érpárat. Az előírt kábel paraméterek, valamint az elvégzendő
mérési sorozatok a műszerben egyszerűen programozhatók, így újabb berendezések rendszerbe állításánál az új
mérési igények rugalmasan beállíthatók.

A mérések kiértékelését a műszerhez kapcsolható PC valamint a mellékelt felhasználói program segíti.

1.2 A műszer használata

Az LTS-100 kézi analizátor kül- és beltéren egyaránt használható.

Az LTS-EXT12 vonalbővítő lehetővé teszi, hogy a rendező oldalon 12 darab vizsgálni kívánt érpárat a műszerpár
egyik tagjához csatlakoztassunk, majd a műszert felügyelet nélkül hagyva, a távolvégen a másik műszerrel egyetlen
szakember végigmérje a 12 darab kirendezett vonalat. A műszer automatikusan felismeri és azonosítja a vonalat,
majd a két műszer egymással szinkronban automatikusan méri az előírt és beállított mérési sorozatot.

A műszerhez tartozó intelligens akkumulátortöltő jelzi az akkumulátor állapotát. A műszerben lévő akkumulátor
egyetlen feltöltéssel egyheti folyamatos működést biztosít.

1.3 Mérőrendszer összeállítás

A Line Tester mérőrendszer egy kézitáskába van csomagolva, mely teljes védelmet biztosít a műszerek és
tartozékok számára.

1.3.1 Mérőszet összeállítás
•  2 db LTS-100 Line Tester kéziműszer
•  1 db LTS-EXT12 Line Extender
•  1 db LTS-ACC6 Akkumulátor töltő
•  1 db hordtáska

1.3.2 Tartozékok
•  4 db 1m-es mérőkábel
•  2 db soros kábel (DSUB9)
•  1 db PC feldolgozó program floppy lemezen
•  1 db LTS-ACC6 Akkumulátor töltő külön dobozban (opció)

A műszer magyar vagy angol nyelvű tasztatúrával és menürendszerrel rendelkezhet, amit megrendeléskor kell
megadni.
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2. A LINE TESTER kéziműszer ismertetése

2.1 Jellemzők

A LINE TESTER egy olyan vonalvizsgáló kéziműszer, mely a rézhálózat érpárain 14 féle alapmérés és - az ezek
közül 10 mérés kombinációjából összeállított mérőprogramok alapján - automatikus sorozatmérések elvégzésére, a
mérési eredmények menürendszerű kijelzésére és tárolására, valamint a tárolt adatok számítógépes méréskezelő
rendszerbe való álvitelére alkalmas.

Az alapméréseknél közvetlen számszerű eredménykijelzés történik, míg sorozatméréseknél a kijelző a mérések
belső kiértékelésének eredményét mutatja, a számszerű eredmények (legnagyobb illetve legkisebb értékek) külön
menüpontban hívhatók elő.
Ha a frekvenciafüggő mérések részletes (mérőfrekvenciánkénti) adataira van szükségünk, akkor fel kell küldeni a
mérés eredményét PC-re, és a LINE TESTER User program segítségével táblázatos és grafikonos formában
megkaphatjuk azokat.

Amennyiben egyszerre egynél több érpárat mérünk, akkor a rendező oldali műszerre az LT-EXTENDER egységet
csatlakoztatva 12 érpár mérésére van lehetőség egyetlen mérési összeállítással.

A kéziműszer memóriájában egy hét mérési eredményei tárolhatók (napi 12 érpár minősítést figyelembe véve). Ha
a szabad memóriahelyek mérete egy átlagos napi szükséglet alá csökken, akkor azt a műszer a bekapcsolása után
a kijelzőn jelzi és figyelmeztető hangjelzést is ad.

A kéziműszer tápellátását szolgáltató akkumulátor 25 óra folyamatos mérési időt biztosít egy teljes feltöltéssel, de
töltés közben is folytathatók a mérések, akár extenderrel összekapcsolt állapotban is (a szigetelési ellenállás
mérést a töltő kb. 60 Mohm-ra korlátozza!). Ha az akkumulátor állapota már csak ötórányi töltés nélküli mérést tesz
lehetővé, akkor a műszer a kijelzőn figyelmeztet és hangjelzést ad.

A kéziműszer alkalmas a kezelő személy PROXIMITY kártyás azonosítására. (Opció)

2.2 Alkalmazás

A LINE TESTER kéziműszerrel végrehajtható mérések áttekintése.

Előminősítő Alap Vonalminősítő Vonaltesztelő
Mérések mérések mérések méréssorozatok méréssorozatok
Szigetelési ellenállás X X X X
Hurokellenállás X X X
Beiktatási csillapítás X X X
Vonali zajszint X X X
Távolvégi áthallás X X X
Közelvégi áthallás X X X
Reflexiós csillapítás X X X
Vonali impedancia X X X
Jel/zaj viszony X X X
Jel/zaj+áthallás X X X
Földszimmetria X X X
TDR X
XTDR X
Vonali feszültség X X
Ér azonosítás X X

1. Táblázat
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2.2.1 Előminősítő mérések

A vizsgálandó vonalon/vonalakon olyan mérések elvégzése, melyeknek megfelelő eredménye nélkül a további
mérések nem hajthatóak végre (idegen feszültség, szigetelési ellenállás és érpár azonosítás).

Fogalmak jelentése:
Idegen feszültség: A vonalon mérhető feszültség, amely nem a másik műszerpár másik tagjától származik (pl.: élő
vonal DC, vagy AC feszültsége)

Szigetelési ellenállás: Ha vonal erei és a föld között mért szigetelési ellenállás értéke  <100 kOhm, akkor a
műszer hibásnak értékeli a vonalat.

Érpár azonosítás: Ha a műszert olyan vonalra kapcsoltuk, melynek másik végére nincs csatlakozatva a műszerpár
másik tagja, akkor a vonalat Üres érpárnak nyilvánítja, nem tudja a kapcsolatot felvenni a másik műszerrel.

2.2.2 Vonalminősítő méréssorozatok

A műszer a rézkábeles összeköttetésekre telepítendő különböző kommunikációs rendszerek (ISDN, MLLN, HDSL,
PCM, stb.) számára kijelölt érpárok alkalmasságát minősíti. Ebben az esetben a memóriából kiválasztott, előre
összeállított méréssorozat automatikus végrehajtása és az eredmények vonatkozó szabványelőírásokkal való
összevetése után JÓ/HIBA formában közli az érpár felhasználhatóságát. A részletes mérési eredmények is
megtekinthetőek. 
A vonatkozó szabványok adatai a PC-ről a műszerbe tölthetők, illetve a billentyűzetről bevihetők.

2.2.3 Vonaltesztelő méréssorozatok

Ez egyedileg megtervezett méréssorozatokkal történő érpárvizsgálatot jelent igény szerint beállított méréshatárok
mellett. Az összeállítások tárolása ill. megváltoztatása szabad hozzáférésű.

A méréssorozatok adatai a PC-ről a műszerbe tölthetők, illetve a billentyűzetről bevihetők.

2.2.4 Hibakereső mérések

Érpárhibák vizsgálata egyenként kiválasztható alapmérésekkel.
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2.3 Csatlakozások

2.3.1 LINE TESTER csatlakozásai

RS 232 BC

VONAL2 EXT12 VONAL1

1. ábra

A LINE TESTER kéziműszer csatlakozói felülnézetben

EXT 12 VONAL 2VONAL 1

2. ábra
A LINE TESTER kéziműszer felső oldali csatlakozói

RS 232 BC

3. ábra

A LINE TESTER kéziműszer alsó oldali csatlakozói

Felső oldali csatlakozók:
VONAL1 és VONAL2 csatlakozók, melyekkel a mérendő érpárokra csatlakozik a kéziműszer, három pontosak.
Mindkettő
1. pontján az érpár �a� ága
2. pontján az érpár �b�ága
3. pontján a helyi föld, vagy egy tetszőleges ér csatlakoztatható.
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EXT12 jelű csatlakozó, melyre az extender EXT12 kimenete csatlakoztatható három pontos.
1. pont: Segédtáp (extender: +3.8V; 25mA)
2. pont: Extender vezérlő jel
3. pont: GND

Alsó oldali csatlakozók:
BC jelű csatlakozó, melyre az akkumulátortöltő BC kimenete csatlakoztatható három pontos.
1. pont: Táp (akkumulátor: +6V; 0.5A)
2. pont: GND
3. pont nincs bekötve

RS232 jelű négy pontos csatlakozó melyre a  soros kábel csatlakoztatható, mely a PC és műszer közötti adatátvitelt
szolgálja:
1. pont: Vezérlő jel
2. pont: Adó
3. pont: Vevő
4. pont: GND

2.3.1.1 LT-EXTENDER
Az LT EXTENDER csatlakozásai

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

VONAL1EXT12

F2F2F1

4. ábra

LT-EXTENDER felülnézet

VONAL 1 EXT 12

5. ábra

LT-EXTENDER vonali csatlakozó felőli nézet
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VONAL1 jelű lengő három pontos csatlakozó a LINE TESTER VONAL1 csatlakozójába dugaszolandó, kiosztása
azzal megegyező.

EXT12 jelű lengő három pontos csatlakozó a LINE TESTER EXT12 csatlakozójába dugaszolandó, kiosztása azzal
megegyező.

1...12 számozott vezetékek kéteresek. Mindegyiküknél a
piros színű ér: csatlakozás az érpár  �a � ágára
fekete színű ér: csatlakozás az érpár  �b � ágára
F1, F2 zöld-sárga vezeték a helyi föld csatlakoztatására szolgál.
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2.4 Tápellátás

A készülék a működéshez szükséges energiát a beépített NiMH típusú akkumulátorból nyeri. Ennek automatikus
töltéséről a külső csatlakozóra kapcsolt tápfeszültség felhasználásával egy beépített elektronika gondoskodik.
Bekapcsoláskor az akkumulátor töltöttségi szintje és az ebből számított várható üzemidő a kijelzőn leolvasható.
Ahhoz hogy a műszert használhassuk, az akkumulátor töltöttségi szintjének bizonyos érték felett kell lennie. Ha ez
nem teljesül, akkor a műszer a BE gomb megnyomásakor nem kapcsolódik be. Ekkor el kell kezdeni a töltést. A
töltési folyamatról a hálózati adapteren a töltést jelző LED ad tájékoztatást. A töltés megkezdésétől számított kb. 10
perc elteltével a készülék bekapcsolható, és az akkumulátor töltöttségi szintje leolvasható. A teljes feltöltődéshez
kb. 12 óra szükséges. Az akkumulátor élettartamának maximális kihasználása érdekében a töltést csak kb. 20%-os
töltöttségi szint alatt célszerű megkezdeni. E szint felett a műszerrel még legalább 5 órányi (egy munkanaphoz
szükséges aktív üzemidő) mérés végezhető. 20%-os töltöttségi szint alatt a műszer hangjelzéssel hívja fel a
figyelmet arra, hogy hamarosan pl. az aznapi mérések befejeztével, a töltést meg kell kezdeni.

Abban az esetben, ha önkisülés következik be (mélykisülési tartomány), az akkumulátor három egymást követő
töltés után éri el a névleges kapacitását.

2.4.1 A belső akkumulátor töltése

A töltéshez csak a mérőműszerrel együtt szállított, saját LTS-ACC6 típusú 230 V-s hálózati adapter használható!
Az akkumulátortöltőn 4 db LED jelzi a töltöttségi szintet, illetve a töltés folyamatát. A műszer akkumulátora akkor
töltődött fel, ha a TÖLTÉS LED kialszik, a 25%-os és 100%-os töltöttségi szintet mutató LED-ek pedig világítanak.
Ha az akkumulátor mélykisülési tartományban van, akkor a MÉLY KISÜLÉSI TARTOMÁNY LED (piros színű)
világít.

2.5 Vonalminősítés (MINŐSÍTÉS)

Hivatalos vonalminősítés előírt szabványok alapján történik. Ez egy automatikus méréssorozat annak eldöntésére,
hogy az érpár megfelel-e az adott alkalmazásra. A műszer a szabványokban szereplő mérések végrehajtásával az
itt szereplő határértékek alapján minősíti a vonalat. A mért eredmények eltárolhatók.
A vonalminősítésre az alapmérések közül csak az automatikusan végrehajthatók használhatóak. Ezek a
következők:

•  Idegen feszültség vizsgálat,

•  Szigetelési ellenállásmérés,

•  Vonalpár azonosítás,

•  Egyenáramú hurokellenállás,

•  Beiktatási csillapítás,

•  Vonali zajszint

•  Távolvégi áthallás,

•  Közelvégi áthallás

•  Reflexiós csillapítás,

•  Vonali impedancia,

•  Földszimmetria

•  Jel/zaj viszony,

•  Jel/zaj viszony+áthallás

A műszer szállításakor a memóriában tárolt berendezéstípusok, azok minősítő szabványai, a szabványokban előírt
alapmérések, valamint a mért értékek előírt határértékei az alábbi táblázat szerintiek:
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Berendezés neve Egyen-
áramú
Hurok-

ell.
(ohm)

Vonali
integrált zaj
(dBm/min-
maxkHz)

Beikt.
csill.

(dB/kHz)

Mé-
rő

Im-
ped.

PCM 2 (max. 10% légkábel) 1150 -42/1-100 39/40 135
PCM 2 (10-50% légkábel) 1070 -42/1-100 39/40 135
PCM 2 (légkábel >50%) 1020 -42/1-100 39/40 135
PCM 4 (max. 10% légkábel) 850 -42/1-200 39/40 135
PCM 4 (10-50% légkábel) 790 -42/1-200 39/40 135
PCM 4 (légkábel > 50%) 760 -42/1-200 37/40 135
PCM 11 (max. 10% légkábel) 780 -42/10-400 28/150 135
PCM 11 (10-50% légkábel) 735 -42/10-400 26/150 135
PCM 11 (légkábel > 50%) 680 -42/10-400 24/150 135
HDSL (max. 10% légkábel) 680 -42/10-600 28/150 100
HDSL (10-50% légkábel) 650 -42/10-600 26/150 100
HDSL (légkábel >50%) 600 -42/10-600 24/150 100
ASLMUX (max. 10% légkábel) 680 -42/10-600 28/150 100
ASLMUX (10-50% légkábel) 650 -42/10-600 26/150 100
ASLMUX (légkábel >50%) 600 -42/10-600 24/150 100
PRA /2 érp./ (max. 10% légkábel) 680 -42/10-600 28/150 100
PRA /2 érp./ (10-50% légkábel) 650 -42/10-600 26/150 100
PRA /2 érp./ (légkábel >50%) 600 -42/10-600 24/150 100
BRA /1 érp./ (max.10% légkábel) 1150 -42/1-100 39/40 135
BRA /1 érp./ (10-50% légkábel) 1070 -42/1-100 39/40 135
BRA /1 érp./ (légkábel >50%) 1020 -42/1-100 39/40 135
Newbridge DTU 26XX modem
(MLLN)

300 -45/10-300 35/300 135

Newbridge DTU 27XX modem
(MLLN)

650 -45/1-100 35/100 135

Nokia 28.8kbps modem(Datex-P) 800 -40/1-100 40/100 135
Datatrans 28.8kbps modem
(Datex-P)

800 -40/1-100 25/100 135

2. Táblázat

2.6 Vonalellenőrzés (TESZTELÉS)

A TESZTELÉS ágat választva a BEÁLLÍTÁSOK menü TESZTEK pontjában összeállított mérések alapján lehet
automata méréssorozatokat végrehajtani. A lényeges különbség a MINŐSÍTÉS ághoz képest, hogy itt a mérést
végző személy saját igényei alapján állíthatja össze a méréseket és azok határértékeit (TESZT1...TESZTn).

2.7 Hibakeresés (HIBAKERESÉS)

A hibakeresés egyszeri mérés a hibajelenség meghatározására. A mérés után az eredményt össze lehet
hasonlítani a minősítő szabványokban előírt kritériumokkal, vagyis el lehet dönteni, hogy a vonal egy adott célra
alkalmas-e vagy sem.

A HIBAKERESÉS menüben a függőleges nyilakkal az alábbiak közül választhatunk:

•  Szigetelési ellenállásmérés (SZIG. ELL.) 102. 4V-on mérve.

•  Egyenáramú hurokellenállás (DC HUROKELL.). Ha van földelés vagy harmadik érpár, akkor az érpár ellenállása
áganként is meghatározható.
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•  Vonali zajszint 100Hz-20kHz (ZAJ 0-20kHz), 1kHz-200kHz  (ZAJ 0-200kHz), vagy 10kHz-2MHz (ZAJ 0-2MHz)
sávszélességben,
100 Hz, 1 kHz és 10 kHz felbontásban.

•  Beiktatási csillapítás (JELCSILLAPÍTÁS) a zajmérésnél megadott sávokban folyamatosan, vagy a felhasználó
által kiválasztott sáv tetszőleges rész sávjában.

•  Távolvégi áthallás (TV. ÁTHALLÁS) a zajmérésnél megadott sávokban folyamatosan, vagy a felhasználó által
kiválasztott sáv tetszőleges rész sávjában.

•  Közelvégi áthallás (KV. ÁTHALLÁS) a zajmérésnél megadott sávokban folyamatosan, vagy a felhasználó által
kiválasztott sáv tetszőleges rész sávjában.

•  Vonali impedancia meghatározás (sodrott érpár bemeneti impedancia abszolút értéke).

•  Földszimmetria mérés (Longitudinal Balance Measurement)

•  TDR (Time Domain Reflectometer) Reflexiómérés impulzussal.

•  XTDR (Crosstalk Time Domain Reflectometer) Áthallásos reflexiómérés impulzussal.
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2.8 Mérési eredmények felküldése PC-re

A mérési eredmények kiértékelés, adatrögzítés, kinyomtatás stb. céljából elküldhetők egy számítógép
memóriájába.

Az adatok felküldése előtt a műszer soros portját csatlakoztatni kell a számítógép egyik soros portjához. A PC-n be
kell állítani a RS 232 kommunikációt a Line Tester User Program �Műszaki paraméterek� c. fejezetében
megadottaknak megfelelően.

<

2.9 Műszerbeállítások (BEÁLLÍTÁSOK)

A műszeren a következő beállítások lehetségesek:
A műszer csak jelszó megadása után fogadja szabvány beállítás módosításokat.

Minősítéskor és teszteléskor alkalmazott mérések fajtái és azok határértékei. (A teszteléshez szükséges
méréssorozatokat a végző személy állíthatja össze.)
Dátum és idő
Lezárás értéke
TDR konstans
Zaj átlagolás
Szabvány PC-ről (letöltés elindítása)
TESZTEK PC-ről (letöltés elindítása)

2.10 Számítógépes méréskezelő program
Kommunikációs kapcsolat: RS 232, min 9,6kbps
Számítógépes funkciók: jogosultság megadása

mérési sorozatok összeállítása
tűrések megadása
mérések megjelenítése, és feldolgozása
mérési eredmények tárolása
mérési jegyzőkönyvek készítése

LineTester User program

A kéziműszert támogató program PC kompatibilis személyi számítógépen futtatható, Win95/98/NT operációs
rendszer alatt. A műszer és a PC közötti kommunikáció soros vonalon történik, a tartozék soros összekötő kábelen
keresztül.
A program szolgáltatásai:

Méréssorozatok (szabványok) összeállítása, fájlba mentése/betöltése, leküldése a kéziműszerbe (max. 25 db
méréssorozat/letöltés).

A méréssorozatok (szabványok) beállítható jellemzői:
A műszer szabványos sorozatméréseinek összeállítása és módosításának leküldése (25 különböző mérési sorozat)
csak jelszó megadása után lehetséges

- méréssorozat (berendezés) neve
- elvégzendő mérések fajtái
- AC méréseknél alsó és felső frekvenciahatár
- mérésfajtánkénti megfelelőségi határértékek
- lezáró ellenálás

Tesztsorozat mérések összeállítása, fájlba mentése/betöltése, leküldése a kéziműszerbe (max. 5 db
méréssorozat/letöltés).

A minősítő mérések beállítható jellemzői:

- elvégzendő mérések fajtái,
- AC méréseknél alsó és felső frekvenciahatár
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- mérésfajtánkénti megfelelőségi határértékek
- lezáró ellenállás

Mérési eredmények fogadása a kéziműszer tárolójából, eredmények fájlba mentése, ismételt betöltése fájlból,
megjegyzés csatolása az egyes mérésekhez a könnyebb mérésazonosítás érdekében,

automatikus mérési jegyzőkönyv készítés .txt és .xls formátumban: ki, mikor, mely minősítés szerint, mely
méréseket, milyen számszerű és megfelelőségi eredménnyel, milyen határértékhez viszonyítva végezte.

AC mérések grafikus megjelenítése.

A program kezelésének módját lásd a LineTester User program Felhasználói kézikönyv-ben.

2.11 Mérések az EXTENDER egységgel
2-12 érpár mérésénél, ha a rendezőben a mérendő érpárak egymás mellett helyezkednek el, akkor használhatjuk
az EXTENDER egységet maximum 12 érpár egymás utáni mérésére.

Az EXTENDER egységgel végezhető mérések:

•  Szigetelési ellenállás
•  Kábelérpár és kábelér azonosítás
•  Hurokellenállás mérés
•  Vonali zaj mérés
•  Beiktatási csillapítás mérés
•  Vonali impedancia mérés
•  Jel-zaj viszony mérés
•  Reflexiós csillapítás mérés
•  Minősítő automatikus mérések (csak 2 huzalos mérésekre)
•  Tesztelő automatikus mérések (csak 2 huzalos mérésekre)

A minősítő és tesztelő méréssorozatokban, ekkor csak olyan méréseket lehet kijelölni mérésre, melyek két
huzalosak (csak a VONAL1 kapcson mérendők).

A mérés összeállítását lásd a következő ábrán:

R EC AL L SE N D ST O RE

SE L E C T

EN TE R

D EL E T E

STA RT BA CK LIGHT

O N

MŰSZAKI   FEJLESZTŐ  ÉS  SZOLGÁLTATÓ KFT.

LINE TESTER

Az extender 
mérőkábelei

R EC AL L SE N D ST O RE

SE L E C T EX IT

EN TE R

D EL E T E L IM IT

STA RT BA CK LIGHT ST O P

O N D ATA

MŰS Z A KI   F EJL E S ZT Ő   ÉS   SZ O L G Á LT AT Ó  KF T.

LINE TESTER

Mérőkábel
Vizsgálandó kábelszakasz

Helyi föld

helyi föld

Helyi föld

VEZÉRLŐ

KÖVETÕ

1

2

1

12

F1

1
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3. Műszaki jellemzők

3.1   Mérések paraméterei

3.1.1 Vonali feszültségmérés
Bemeneti ellenállás : ≥ 1MΩ
Mérési frekvenciatartomány: 0� 2kHz
Mérési tartomány / felbontás : ±   409,6 V / ± 0,2   V

± 122,88 V / ± 60 mV
±   40,96 V / ± 20 mV
±   20,48 V / ± 10 mV
±   4,096 V / ± 2   mV

(Automatikus méréshatárváltás )
Mérési pontosság : ± 4 10-3

Kijelzés : DC
ACpp
A vonalon mért zavarójel frekvenciája

Vonal előminősítés: mérhető - |VDC| ≤ 1V és VAC ≤ 3.6VRMS
nem mérhető - |VDC| > 1V vagy VAC > 3.6VRMS

3.1.2 Szigetelési ellenállásmérés
Mérési tartomány : 0,4�999MΩ
Vonali mérőfeszültség : 102,4V
Mérési felbontás /tartomány : ± 1 MΩ   / 40�999 MΩ

± 100 kΩ / 4�40    MΩ
± 10 kΩ   / 0,4...4   MΩ

Mérési pontosság : ± 1 %     / 400...999 MΩ
± 0,5 %     / 0,4�400 MΩ

Mérhető pontpárok: a � b ágak között
a � f (föld) ágak között
b � f (föld) ágak között

3.1.3 Egyenáramú hurokellenállás mérés
Mérési tartomány : 1Ω�6,6kΩ
Mérési jellemzők:

Maximális mérőáram: 25 mA
Maximális mérőfeszültség: 17 V
Maximális teljesítmény: 100 mW

Felbontás : ± 1Ω
Mérési pontosság: ± 0,8 % / 10Ω�6,6 kΩ

± 5 %    / 1�10 Ω
Mérendő ellenállások : Ra,Rb,Rab,(Raf és Rbf)

3.1.4 Vonali zaj mérés
Vonali lezárás : 75,100,120,135,150 és 600 Ω
Mérési frekvenciasáv / felbontás: 100 Hz�20 kHz / 100 Hz

1 kHz�200kHz / 1kHz
10 kHz�2MHz / 10 kHz

Zajsávszélesség (BN): 100 Hz / 100 Hz  �20 kHz
1 kHz  /    1 kHz�200 kHz
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10kHz / 10 kHz�    2 MHz

Ablakfüggvény: Blackman-Harris

Szelektivitás: -90 dB / 1,2 BN

Mérés módja : a műszer 100 Hz, 1kHz illetve 10kHz �es lépésekben végigtapogatja a
kiválasztott frekvenciasávot.

Kiértékelés (megjelenítés) : frekvenciafüggő illetve integrált
zajteljesítmény

Mérési tartomány : -85 � +5 dBm
Felbontás : 0,1 dB
Pontosság : ± 0,5 dB / -60� +5dBm

± 1 dB / -85�-60 dBm

3.1.5 Beiktatási csillapítás mérés
Vonali lezárás : 75,100,120,135,150 és 600 Ω

Mérési frekvenciasáv / felbontás: 100 Hz�20 kHz / 100 Hz
1 kHz�200 kHz /   1 kHz
10 kHz�2 MHz /  10 kHz

sávokban folyamatosan, vagy a felhasználó által kiválasztott sáv tetszőleges rész sávjában.

Mérés módja : a műszer generátora az adott felbontással végigtapogatja az előírt
frekvenciasávot a vonal végén lévő műszerpárral (mint vevővel )
szinkronban.

Adási szint : -6 dBm / 600 Ω
0 dBm / 75,100,120,135 és 150 Ω

Adási szint pontossága : ±0,3 dB

Vételi tartomány : - 85�+5 dBm
Felbontás : 0,1dBm
Beiktatási csillapítás tartomány : max. 85 dB
Beiktatási csillapítás felbontás : 0,1 dB
Beiktatási csillapítás pontosság : ± 0,8 dB (  0�60 dB)

± 1,3 dB (60�85 dB)

Vételi szűrő: Blackman-Harris

Jelsávszélesség (B3) / frekvenciasáv: 47,5 Hz   / 100 Hz �    20 kHz
475 Hz    /   1 kHz �  200 kHz
4,75 kHz / 10 kHz �     2 MHz

Szelektivitás: -90 dB / 2B3

3.1.6 Közelvégi áthallás mérés (NEXT)

Műszaki adatok megegyeznek az beiktatási csillapítás mérés adataival.

3.1.7 Távolvégi áthallás mérés (FEXT)

Műszaki adatok megegyeznek az beiktatási csillapítás mérés adataival
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3.1.8 Vonali impedancia mérés

Vonali lezárás (R0): 75,100,120,135,150 és 600 Ω
Mérő szint : -6 dBm / 600 Ω

0 dBm / 75,100,120,135 és 150 Ω
Mérési tartomány : 10 Ω�5 kΩ
Felbontás : 1 Ω
Pontosság : ± 5% / (0,5�2 ) R0

± 10% / < 0,5 R0 és > 2 R0

3.1.9 Reflexiós csillapítás mérés

Műszaki adatok megegyeznek az beiktatási csillapítás mérés adataival.

3.1.10 Jel � zaj viszony

Típus : Csillapított jel � zaj (SNR)
Csillapított jel � zaj + áthallás (ACR)

Mérési frekvenciasáv : 1kHz�.2MHz
Felbontás / frekvencia sáv : 100 Hz / 100 Hz� 20 kHz

  1 kHz /   1 kHz�200 kHz
10 kHz / 10 kHz � 2 MHz

Mérés módja : szelektív � (100 Hz, 1 kHz és 10 kHz felbontással)

Mért pontok száma : 200 (sávonként)
Vonali lezárás : 75,100,120,135,150 vagy 600 Ω
Adási szint : -6 dBm / 600 Ω

0 dBm / 75,100,120,135 és 150 Ω
Mérési tartomány : - 100�+20dBm
Felbontás : 0,1dB

3.1.11 Földszimmetria mérés

Mérési frekvenciasáv : 100Hz�.2MHz

Felbontás / frekvencia sáv : 100 Hz / 100 Hz� 20 kHz
  1 kHz /   1 kHz�200 kHz
10 kHz / 10 kHz � 2 MHz

Mérés módja : szelektív (100 Hz, 1 kHz és 10 kHz felbontással)

Mért pontok száma : 200 (sávonként)
Vonali lezárás : 75,100,120,135,150 vagy 600 Ω
Adási szint : -6 dBm / 600 Ω

0 dBm / 75,100,120,135 és 150 Ω
Mérési tartomány :

0�70dB / 100 Hz� 20 kHz
0�60 dB / 20 kHz�200 kHz
0�50 dB / 200 kHz�1100 kHz
0�40 dB / 1100 kHz � 2 MHz

Felbontás : 0,1dB

Mérési pontosság
Szint: ± 0,5 dB  / 0 � 60 dB

± 1,0 dB  / 60 � 80 dB

Frekvencia: ≤ 20ppm / 100 Hz � 2 MHz
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3.1.12 TDR mérés (Reflexió impulzus)

Típus : normál (TDR)
áthallásos (XTDR)

Mérési távolság: max 3,5 km (0,4 mm sodort érpár)
Felbontás : 1 m
Adási szint: 3�6 dBm
Korrekció beállíthatósága: 0,5�0,9
Pontosság : max 1 % / 0�500 m

max 2 % / 500� 1500 m
max 5 % / 1500�3500 m

3.2 Egyéb műszerjellemzők

3.2.1 Kijelzés típusa
4x16 karakter, 5x7 mm LCD
240x160 grafikus CLCD (opcionális)

3.2.2 Mérési eredmények megjelenítése

Egyszerű kiértékelés : JÓ/HIBA  (megfelelt / nem felelt meg)
Részletes kiértékelés : az egyes paraméterek mért értékei és a tűréssáv szélső értékei

megjelennek a kijelzőn.
Grafikus megjelenítés: a frekvenciafüggő paraméterek függvényként, a tűrésmezőkkel együtt

kerülnek megjelenítésre (opcionális).

3.2.3 Műszer és PC közötti kommunikáció

Típus: RS 232 C
Adatsebesség: 9,6  kbps
Bitek: 1 start, 8 adat, 1 stop, paritás nincs.

3.2.4 VEZÉRLŐ és KÖVETŐ egység közötti kommunikáció

Célja : összehangolni a mérés során a két műszer szinkron működéséhez szükséges időzítéseket és vezérléseket.

Közeg: a mért vonalpár (a műszer VONAL 1 vonalán)
Moduláció : FSK
Vivőfrekvencia: 1700Hz
Löket : ±400Hz
Adatsebesség : 1200 bps
Áthidalható távolság: 10km  (∅ 0.4 mm-es kábelen)

3.2.5 PROXIMITY kártyás azonosítás és engedélyezés (opció)

Olvasható kártyák : MOTOROLA (INDALA)
Kártyaolvasás helye: a tasztatúra alatti szabad felület
Olvasási távolság: max. 2cm
Olvasási frekvencia: adás: 128kHz

vétel: 64kHz
Moduláció : FM
Beolvasási idő : max. 3 sec.
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3.2.6 Jogosultság

Hatáskör: A műszer szabványos sorozatméréseinek összeállítása és módosítása (25
különböző mérési sorozat)

Mód: Műszeren manuálisan
PC-n keresztül automatikusan

Jelszó: Négyjegyű decimális szám (felhasználó adja meg)
Gyártáskor: 1111

3.2.7 Tápellátás

Jellege: belső akkumulátor blokk
4 db 1,2 V / 4 Ah NiMH cella sorosan

Akkumulátortöltő műszerbe épített töltőáramkör,
külső hálózati AC/DC átalakító,
230V 50Hz/6V 0.5A

Folyamatos működés
akkumulátorról : min. 25 h
Akkumulátor feltöltési idő : max. 12 h
Akkumulátor élettartam : 3 � 5 év

3.2.8 Környezetállóság
Üzemi hőmérséklettartomány: -20 � +60  °C
Tárolási hőmérséklettartomány: -40 � +70  °C
Relatív légnedvesség : max. 75 %
Védettségi fokozat : IP 65

3.2.9 Jellemző méretek

Külső méret: 220 x 104 x 40 mm
Tömeg : 700 g

3.3 Mérőrendszer összeállítás, tartozékok

3.3.1 Mérőszet összeállítás
•  2 db LTS-100 Line Tester kéziműszer
•  1 db LTS-EXT12 Line Extender
•  1 db LTS-ACC6 Akkumulátor töltő
•  1 db hordtáska

3.3.2 Tartozékok
•  4 db 1m-es mérőkábel
•  2 db soros kábel (DSUB9)
•  1 db PC feldolgozó program floppy lemezen
•  1 db LTS-ACC6 Akkumulátor töltő külön dobozban (opció)


