Utringare &
talanordning

KX15

Effektiv utringare med talanordning för teletekniker
Snabb och enkel kapacitiv och galvanisk parsökning
Mycket behändig vid skarvning av kabel
Störningsfri medlyssning och spänningsindikering

Professionell testutrustning för el & tele sedan 1968

KX15 - Utringningsutrustning med talanordning
Utringningsutrustning KX15 är en komplett
par- och kabelsökare med inbyggd talanordning. Apparaturen, som består av sändaren
KXT15 och mottagaren KXR15, är avsedd
främst för utringning i samband med
skarvningsarbete.

Utrustningen inkluderar alla funktioner som
behövs för att testa och identifiera kablar
och par ute på fältet. Med KX15 är det lätt
för teknikern att ringa ut en kabel och finna
rätt par vid skarvning eller vid annat

Figuren ovan till vänster visar ett typisk fall där
KX15 är i bruk. Då talförbindelse har upprättats mellan sändaren (A) och mottagaren (B),
kopplar (A) matningen till det par som står i
tur att ringas ut. (B) kan söka och identifiera
paret med hjälp av den kapacitiva proben. Då
(B) kortsluter paret som bekräftelse på att
han funnit det hör bägge parter en tydlig
kvitteringston i sina headset.

Figuren till höger visar galvanisk kontroll av
spänningslösa par. Med en enkel steg-för-steg
rutin kan man gardera sig för kortslutningar,
ledarbrott, branschningsfel och jordslutningar.
Med hjälp av tilläggsutrustning kan utrustningen
användas för att följa en kabels dragning. Vidare
finns extra utrustning för att följa rördragning
och lokalisera stopp eller förträngning i kanaler.

KX15 Grundpaket

KXR15 Mottagare
PJ15 Tal- och testsnodd (1.5m,
RCA/banankontakter & krokodilkäftar)
Sändare KXT15
PJ15 och PJ15p Tal- och testsnoddar
(1.5m, RCA/banankontakter &
krokodilkäftar)

AK1 Kabel för probe (1.2m BNC hane /
BNC hane)
KA6 Kapacitiv probe
LA5 Induktiv närprob

HM12 Headset

HM12 Headset

KPP5 Väska (nylon,
240x180x130 mm)

Bruksanvisning och batteri

KPP5 Väska (nylon, 240x180x130 mm)

Bruksanvisning och batteri
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