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NF-8601  

NF-8601 Multi-functional Nework cable 
tester. 

RJ45, RJ11, BNC, PING/POE 

  

 

    

 

 
Genel 
 

NF-8601 Serisi test setimiz üç parçadan oluşmaktadır: Main Tester (NF-8601-M), Receiver (NF-8601-S), ve Remote 
Identifier (NF-8601-R).  
 
Bu test ekipmanı, kablo uzunluğu ölçebilen, kabloyu trace edebilen, kablo sürekliliğini ve bütünlüğünü görebilen, çok 
işlevli bir settir. Aynı zamanda PoE ve PING fonksiyonları da mevcuttur. Tüm bunlara ilave olarak, data kablosundaki 
olası bir PoE voltaj varlığını da algılayabilir.  
 
2.8" renkli ekranından kolaylıkla test sonuçları okunabilir. 
 
Tüm bu özellikler sayesinde, NF-8601 test ve ölçüm cihazı, zayıf akım sistemleri kurulumu ve bakımı yapan teknisyenler 
için vazgeçilmez temel ölçüm cihazı olarak kabul görmüştür. 
 
NF-8601, telefon şebekeleri, ethernet ağları ve diğer bakır kablolama altyapılarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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NF-8601  -  Kablo Test Seti  
 

 
Temel İşlevleri 

 Kablo uzunluk ölçümü (data kablosu, koaksiyel kablo, telefon kablosu, USB kablosu) 
 M-S, M-R yöntem kullanarak, open, short, çapraz ve ters bağlantı tespiti, ve kırık/kopuk bulma 
 Data kablosundaki veri hızının düşük olması durumunda, crosstalk (diyafoni) testi 
 Bir kablo demeti içinde aranılan kabloyu kolayca bulma. 
 Switch veya router üzerindeki kabloyu trace etme. 
 Kopuk noktayı tespit etme 
 Hattaki PoE voltajını algılama. 
 PING testi 
 Ana cihazın hafızasında 160 adet ölçüm sonucu kaydedilebilir. 
 Cihazın kalibrasyonu kolayca yapılabilir. 
 Ayarladığınız süre dolduğunda cihaz otomatik olarak kapanır 

 
 

 

Teknik Spektler 
NF-8601 Ana Cihaz Özellikleri 

Ekran LCD 320X240 mm, arka ışık 

Ölçülen kablo türleri STP/UTP Cat5E/6 , telefon , koaksiyal, USB 

Ölçebildiği azami kablo uzunluğu 2000 m 

Kalibrason yaparken kullanılacak kablonun asgari uzunluğu 10 m 

Kalibrasyon sonrası kesinlik oranı 3% 

Konnektör tipleri RJ11, RJ45, BNC 

Ekrandaki kablo haritası LCD (#1-#8) 

Batarya tipi 3.7V lityum batarya 1800mAh 

Çalışma sıcaklığı / nem  -10°C ~ +60°C / 20% ~ 70% 

Boyutlar (YxBxE) 173X92X34mm 

  NF-8601 Alıcı Özellikleri 

Konnektör Tipleri RJ11, RJ45, BNC 

Batarya tipi 3.7V lityum batarya 1800mAh 

Boyutlar (YxBxE) 183x58x35 mm 

  NF-8601 Uzak Birim Özellikleri 

Konnektör Tipleri RJ11, RJ45, BNC 

1 ana cihaz ile kullanılabilen uzak birim sayısı 1 adet 

Boyutlar (YxBxE) 106X32X30mm 
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