
TDR 500 / TDR 510
Přenosný impulzní reflektometr BAUR

Funkce

 ▪  Lokalizace poruch nízkonapěťových, 
koaxiálních, řídicích a datových kabelů a 
také komunikačních a CCTV kabelů

 ▪  Detekce všech poruch měnících impedanci, 
jako jsou zkraty, přerušení kabelu, chyby v 
zapojení atd. 

 ▪  Lokalizace spojek

 ▪  Lokalizace a výběr kabelových párů

Vlastnosti

 ▪  Kompaktní a lehký impulzní reflektometr o 
hmotnosti pouze 350 g

 ▪  Kategorie měření CAT IV / 600 V zajišťuje 
maximální bezpečnost dle normy EN 61010 
(s oddělovacím filtrem*)

 ▪  Jedenáct rozsahů měření – 7 m až 6 km

 ▪  Možnost nastavení impedance kabelu 25, 
50, 75 a 100 ohmů a také rychlosti šíření 
signálu

 ▪  Výstupní impulz od 3 ns do 3 ms 

 ▪  Integrovaný tónový vysílač 810–1 100 Hz

 ▪  Dva režimy měření: 

 –  jednotlivý impulz k lokalizaci 
jednoduchých, trvalých poruch; 

 –  trvalé vysílání impulzů k lokalizaci občas-
ných poruch.

 ▪  Odolnost proti vodě a prachu IP 54

TDR 500
 ▪  Variabilní nastavení zesílení

TDR 510
 ▪  Interní paměť až na 50 měření

 ▪  Porovnávání měřicích křivek: možnost 
porovnat měřicí křivku probíhajícího měření 
s uloženou měřicí křivkou

 ▪  Rozhraní USB pro výměnu dat mezi počíta-
čem a přístrojem TDR 510

 ▪  Aplikace TDR pro Windows k analýze a 
dalšímu zpracování naměřených údajů na 
počítači (možnost porovnání až tří měřicích 
křivek)
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Rychlá lokalizace poruch kabelů stiskem tlačítka
 ↗  Možnost parametrizace pro různé rozsahy měření a typy 

kabelů

 ↗  Kategorie měření CAT IV / 600 V (s oddělovacím filtrem*) 
zajišťuje bezpečné měření pod napětím v souladu s 
normami

 ↗  Ideální k lokalizaci poruch v oblasti telekomunikací, 
videotechniky, datové a bezpečnostní techniky

Přenosné impulzní reflektometry BAUR TDR 500 a TDR 510 slouží k lokalizaci poruch 
ve všech metalických kabelech – napájecích, koaxiálních, datových a komunikačních. 
Měřicí metoda odrazu impulzů umožňuje detekovat přerušení, zkrat, dotyk, nepo-
volené odbočky (krádeže proudu), vniklou vodu a jiné poruchy kabeláže, které mění 
impedanci kabelu. Zároveň dokáže určit délku kabelu a vzdálenost od poruchy. 

Díky rozsahu měření do 7 m se oba přístroje skvěle hodí k lokalizaci blízkých poruch, 
například na domovních přípojkách. Přístroje TDR 500 a TDR 510 však vykazují 
vysokou přesnost měření i na dlouhých trasách do 6 km.  

TDR 510: Přístroj BAUR TDR 510 disponuje pamětí na 50 měření a umožňuje porov-
nat měřicí křivku probíhajícího měření TDR s jinou uloženou měřicí křivkou. Uložené 
naměřené údaje lze pomocí aplikace TDR stáhnout přes rozhraní USB do počítače a 
dále je zpracovávat. Za účelem porovnání naměřených údajů z minulosti s aktuálním 
měřením je možné naměřené údaje nahrávat i opačným směrem, tedy z počítače do 
přístroje TDR 510.

Příklad: TDR 500

*Volitelný doplněk
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Technické údaje

Lokalizace poruch kabelů

Impulzní napětí 5 V (v otevřeném okruhu)

Šířka impulzu 3 ns až 3 ms

Výstupní impedance 25, 50, 75 nebo 100 ohmů; nastavitelná

Rychlost snímání 2 měření/s nebo jednotlivé měření 
(nelze v rozsahu 3 km / 6 km)

Tónový vysílač 810–1 100 Hz

Rozsah měření 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

Výběr rozsahu měření Manuální

Rychlost šíření (v/2) nastavitelná  –  v rozsahu 1–99 % jako činitel zkrácení 
v procentech rychlosti světla

 –  v m/μs nebo stopách/μs (zobrazeno 
jako v/2) 

Rozlišení Cca 1 % z rozsahu měření

Přesnost 1 % ze zvoleného rozsahu měření
(při homogenní rychlosti šíření)

Všeobecné informace

Akumulátor 4 alkalické baterie 1,5 V IEC LR6

Automatické vypnutí TDR 500: 1, 2, 3, 5 min. nebo deaktivováno
TDR 510: 1, 2, 3 min. nebo deaktivováno

Displej LCD displej podsvícený, rozlišení displeje 
128 × 64 pixelů

Okolní teplota (provoz) -10 °C až +50 °C

Teplota pro skladování -20 °C až +70 °C

Rozměry (Š × V × H) Cca 90 × 165 × 37 mm

Hmotnost Cca 350 g (12 oz.)

Ochrana proti přepětí AC 250 V

Kategorie měření (s oddělova-
cím filtrem (volitelné))

CAT IV / 600 V 
Jmenovité napětí sítě (vnější vodič – 
nulový vodič) DC nebo ACrms: 600 V

Krytí IP 54

Bezpečnost a elektromagnetická 
kompatibilita

V souladu s požadavky CE dle směrnice 
o elektrických zařízeních určených pro 
používání v určitých mezích napětí 
(2014/35/EU), 
směrnice o elektromagnetické kompati-
bilitě (2014/30/EU)

Správa dat (TDR 510)

Datové rozhraní USB 2.0

Kapacita paměti 50 měření

Oddělovací filtr (volitelný doplněk)

Návrhové napětí CAT IV 600 V

Návrhová frekvence 50/60 Hz

Pojistky 1 000 V; 0,5 A rychlá (6,3 × 32 mm)

Rozměry (Š × V × H) Cca 85 × 50 × 28,5 mm

Hmotnost Cca 200 g

TDR 510 – ukázkový snímek obrazovky z aplikace TDR



Volitelné doplňky pro impulzní reflektometr TDR 500/510

Sada č. 1
 ▪  Oddělovací filtr SF IV-600 (CAT IV / 600 V), vč. 

 – Bezpečnostní měřicí kabel, připojen napevno, 0,5 m

 – Pojistky pro oddělovací filtr

 – Náhradní pojistky

 – Jištěné krokodýlkové svorky (2 ks), CAT IV / 600

 – Transportní kufr na reflektometr TDR 500/510 a příslušenství

Sada č. 2

 ▪  Oddělovací filtr SF IV-600 (CAT IV / 600 V) a analogový senzor Fluke 
Pro3000*, vč. 

 – Bezpečnostní měřicí kabel, připojen napevno, 0,5 m

 –  Pojistky pro oddělovací filtr

 – Náhradní pojistky

 – Jištěné krokodýlkové svorky (2 ks), CAT IV / 600 

 – Transportní kufr na reflektometr TDR 500/510 a příslušenství

*  Upozorněni: reflektometr TDR 500/510 lze v kombinaci s analogovým 
senzorem Fluke Pro3000 použít k lokalizaci a sledování kabelů.

 

Rozsah dodávky TDR 500

 ▪  Impulzní reflektometr BAUR TDR 500

 ▪  2 připojovací kabely, každý 0,5 m

 ▪ 2 krokodýlkovými svorkami

 ▪  Pouzdro pro přenášení vč. řemínku

 ▪  Návod k obsluze

Rozsah dodávky TDR 510

 ▪ Impulzní reflektometr BAUR TDR 510

 ▪   Aplikace TDR na disku CD-ROM

 ▪  2 připojovací kabely, každý 0,5 m

 ▪ 2 krokodýlkovými svorkami

 ▪ Kabel USB

 ▪  Pouzdro pro přenášení vč. řemínku

 ▪  Návod k obsluze
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*
* Senzor Fluke Pro3000 je k dispozici v sadě č. 2


