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Intellitone 200 Pro (MT-8200-60-KIT) 
Tester okablowania 

 

• testuje okablowania FTP, STP, UTP, 
koncentryczne 

• test pojedynczych par 

• pełny test mapy połączeń 

• wykrywanie uszkodzeń 

• praca w aktywnej sieci telefonicznej 

• określanie polaryzacji w sieci telefonicznej 

• wykrywanie sygnałów telefonicznych i 
Ethernet 

• identyfikacja podłączonego koncentratora i 
karty sieciowej 

• wyszukiwanie pojedynczych par w wiązkach 
kablowych 

 
 

IntelliTone 200 Pro Fluke Networks to zawansowane urządzenie udostępniające ogromne możliwości 
testów w sieciach cyfrowych. Umożliwia rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas 
instalowania, zarządzania i zmian w sieciach: 

• eliminuje problemy przy lokalizacji kabli; pomija szumy oraz fałszywe sygnały pojawiające się 
wyniku przesłuchów, 

• wskazuje właściwe kable w pełnym zakłóceń środowisku za pomocą sygnalizacji dźwiękowej i 
wizualnej, nawet w aktywnej sieci, 

• weryfikuje okablowanie skrętkowe (UTP, FTP, STP), koncentryczne, telefoniczne,  

• zapewnia wyizolowanie i sprawdzenie pojedynczych par kablowych, 

• sprawdza schemat połączeń ze wskazaniem na rodzaj uszkodzenia: przerwa, zwarcie, pary 
rozdzielone, pary skrzyżowane, oraz pary odwrócone,  

• identyfikuje podłączenie do sieci telefonicznej i określa polaryzację występującą na linii, 

• identyfikuje podłączenia do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb z określeniem rodzaju interfejsu 
koncentrator / karta sieciowa. 

 
 
Dzięki technice cyfrowej wszelkiego rodzaju przesłuchy nie stanową przeszkody w precyzyjnym 
dotarciu do właściwego przewodu lub pary kablowej. Tester umożliwia szybkie i łatwe odnajdywanie 
kabli w ukrytych i trudno dostępnych miejscach. 
 
 
Zestaw IntelliTone 200 Pro zawiera IntelliTone 200 generator oraz 200 sondę, adapter koncentryczny 
F, kable przyłączeniowe RJ11(2) i RJ45(2), końcówki testowe z krokodylkami, sznur, CD z instrukcją , 
baterie 9V (2). 
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Dane techniczne 

Rodzaje testowanego okablowania  UTP, 
FTP, 
STP, 

RG59, 
RG9, 
CCTV 

Test pojedynczych par  tak 

Test mapy połączeń  tak 

Wykrywane uszkodzenia  przerwa, 
zwarcie, 

pary skrzyżowane, 
pary odwrócone 

Praca w aktywnej sieci telefonicznej  tak 

Określanie polaryzacji w sieci telefonicznej  tak 

Wykrywane sygnały  telefoniczny, 
Ethernet 

Identyfikacja podłączonego urządzenia  koncentrator, 
karta sieciowa 

Dodatkowe właściwości  identyfikacja aktywnej sieci Ethernet oraz 
urządzenia podłączonego do toru, 

pełny test mapy połączeń (ang. wire map) 

Dopuszczalna temperatura pracy  0°C ÷ 40°C 

Dopuszczalna wilgotność otoczenia  5% ÷ 95%, 
niekondensująca 

Zasilanie  2x bateria 9V 6F22 

Parametry generatora 

Wymiary  141x75x32 mm 

Rodzaj wskaźnika  8x LED 
1x Sync LED 

Sterowanie  Tarcza 

Wytrzymałość napięciowa  100V 

Automatyczne wyłączenie  tak 

Moc wyjściowa  5V p-p 

Parametry sondy 

Wymiary  222x48x32 mm 

Rodzaj wskaźnika  8x LED, 
1x Sync LED 

Sterowanie  pokrętło głośności, 
tarcza 

Automatyczne wyłączenie  tak 

 


