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Tester SLT3
Tester SLT3 to wytrzymały i lekki produkt przeznaczony do weryfikacji ciągłości przewodów w 1-, 2-, 3-               
i 4-parowych kanałach UTP lub STP. Tester posiada unikalną konstrukcję 3 w 1, ma wbudowane gniazda 
modułowe dla sekwencji okablowania USOC, 568A i 568B, eliminując tym samym potrzebę podłączania 
dodatkowych konwerterów lub adapterów. Zasilany jest baterią 9V co sprawia że jest lekki, poręczny,                 
umożliwiając wykonanie pomiarów każdemu, kto chce sprawdzić ciągłość przewodów w swoim systemie 
okablowania. Tester jest dostępny w wersji dla sieci nieekranowanych lub ekranowanych.

Jednostka główna i zdalna są rozdzielne.  Zwarcia, przerwy, odwrócenia lub błędnie podłączone przewody można 
łatwo wykryć w ciągu kilku sekund – wyświetlacz LED natychmiast sygnalizuje wszelkie problemy w systemie 
okablowania. Obie jednostki można połączyć ze sobą, wówczas wyłącznik zbliżeniowy odłącza zasilanie dzięki 
czemu bateria ma długą żywotność.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA 

www.molexces.com.pl/

Nazwa Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach. Wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli. 

Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Order No. 33A-100-10, 33-100, 33.D0020P, 33.B0020 IND/0k/RJ/2022.01   ©2022 Molex

Innowacyjna konstrukcja 3 w 1 obejmuje modułowe gniazda do testowania systemów okablowania USOC, 568A i 568B

Dokładnie weryfikuje ciągłość i sekwencję 1-, 2-, 3- i 4-parowych kanałów UTP i STP

Tester wykrywa zwarcia, otwarte obwody i odwró cone pary (wyświetlacz LED informuje o błędach w systemie okablowania)

W czasie gdy tester nie jest używany obie części są spięte razem,

Ergonomicznie zaprojektowana konstrukcja jednostek jest lekka, wytrzymała i odporna na uderzenia

Alkaliczna bateria 9V w zestawie

Tester SLT3S posiada dodatkowo możliwość testowania ciągłości ekranu
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Parametry mechaniczne
Materiał:  

Tworzywo termoplastyczneUL94V-0

Czarna obudowa, czerwony zatrzask

Wymagane zasilanie: alkaliczna bateria 9V ( w zestawie)

Materiał styków pomiarowych:

0,75 μm złota na 1,25 μm niklu

Wymiary zestawu:

146mm x 58mm x 38mm

(wys. x szer. x gł.)

Waga transportowa: 224g 

Jednostka główna:

109mm x 58mm x 38mm

(wys. x szer. x gł.)

Waga transportowa: 140g 

Jednostka zdalna:

109mm x 58mm x 38mm

(wys. x szer. x gł.)

Waga transportowa: 84g

 

SPECYFIKACJA
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Nr katalogowy Nr SAP Opis

33A-100-10 180390011 Tester SLT3 sieci ekranowane

33-100 180390001  Tester SLT3 sieci nieekranowane

33.D0020P 180390044 Tester SLT3 sieci ekranowane (instrukcja w języku polskim)

33.B0020 180390005 Tester SLT3 UTP w walizce (dostępny w regionie APAC)  


