
 

Наличието на надежден и бърз тестер за кабели е от жизненоважно значение за всяко кабелно производство. 
Cirris Systems създаде точно такъв продукт – кабелен тестер Cirris 4250. Гъвкавата хардуерна система и 
интуитивният програмен интерфейс, правят тестването на кабелите бързо и лесно. Резултатите от тестовете 
могат да бъдат разпечатани на принтер и запазени като файл. 

Както всички тестери на Cirris,с  модел 4250 можете да тества кабелите за грешки в окабеляването. При този 
модел, възможните тестове са: тест за свързаност, тест за късо съединение, високоволтови тестове на 
изолацията (HIPOT тест). С пълноцветният си touchscreen дисплей и вградения софтуер Cirris OS, модел 4250 е 
един от най-удобните и най-надеждните кабелни тестери в света. 

• Високоволтов тест (HIPOT) – тест на изолацията с 
високо напрежение 2000VDC или 1000VAC 
voltages of up to 2000 VDC or 1000 VAC (1500 VDC 
standard). 

• Основни тестове – тест за отворена верига, тест за 
късо съединение, тест за правилно свързване 

• Тест на пасивни елементи – диоди, резистори, 
кондензатори 

• Бързо тестване – иновативната технология и 
ефективните алгоритми намалят времето за 
провеждане на тестовете. 

• Компактен дизайн – Малък, лек и самостоятелен. 
Удобен при честа смяна на работното му място. 

• Тестови точки – мaксимален брой 1024, 
посредством разширителни блокове от по 128 точки 

• Лесна и интуитивна работа – можете 
да започнете с тестовете на кабелите без 
специална подготовка или обучение 

• Възможност за работа в мрежи – Споделете 
тестови програми и/или принтери между 
различните устройства. 

• Настройка на тестовата програма – 
Персонализиране на етикети, отчети, цифрови 
входно/изходни сигнали за контрол на външна 
апаратура. . 

• Бърза настройка на тесовата конфигурация  
Cirris Adapter System позволява бързата 
смяна на адаптерите, при настройка на 
нова тестова композиция 

• Преход от модел 1100 – Използвайте 
тестовите програми от 1100 на 4250
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Тестови точки 
128 точки; възможност за увеличаване до 1024 точки, 
посредством разширителни кутии с по 128 точки  

Тестове с Ниско Напрежение 
■  Двужилен тест 
Напрежение: 4 V max 
Ток: 3 μA до 6 mA 
Съпротивление:0.1Ω to 100kΩ±1%±0.1 Ω, 100 kΩ до 5 MΩ ± 10% 
■ Четирижилен тест 
Напрежение:: 4 V max 
Токt: 1 mA дo 1 A 
Съпротивление: 0.001 Ω до 10 Ω ± 2% ± 0.001 Ω 

Тестове на компоненти 
Диоди: Силиконови, LED, ценерови с пробивно напр. > 4 V 
Резистори: 0.1 Ω до 100 kΩ ± 1% ± 0.1 Ω, 100 kΩ до 5 MΩ ± 10% 
Кондензатори: 5 nF до 100 μF ±10% ± 0.02 nF 
Усукана двойка кабели 

Тестове с Високо Напрежение (HIPOT) 
■ Тест съпротивление на изолацията 
Напрежение: 50 до 1500 VDC ± 5% ± 5 V (2000 VDC опция) 
Съпротивление: 5 MΩ до 1000 MΩ ± 10% 
■ Тест диелектрична издръжливост  
Напрежение: 50 дo 1500 VDC ± 5% ± 5 V (2000 VDC опция, 
50 до 1000 VAC опция) 
Максимален ток: 0.1 mA до 1.5 mA 
Макс. Капацитет на възел: 150 nF @ 300 VDC,  
90 nF @ 500 VDC, 45 nF @ 1000 VDC, 
30 nF @ 1500 VDC, 9.5 nF @ 1000 VAC 

Брой точки за един възел 
Максимум 100бр. 

Цифрови Входове/Изходи 
4 входа / 6 изхода, 24 V Отворен колектор, +10 V и +5 V, с 
ток ограничен до 100 mA 

Интерфейс за включваяне на тесовите точки 
Cirris Adapter System 

Потребителски интерфейс 
Дисплей: 7” цветен графичен дисплей 
Езици: Английски, Немски, Испански, скоро и Български. 
Памет: вградена памет за запазване на тестови програми 8GB 
Файлов трансфер: Копирайте тестови програми чрез директна 
връзка с компютър или чрез USB FLASH преносима памет. 
Печат: чрез етикетен принтер, свързан към СОМ порта на 
тестера, или свързан в мрежата посредством допълнителен 
софтуер Cirris Hub™. 
Допълнителен контрол чрез компютър: 
посредством софтуер  Easy-Wire™ . 

Захранване 
210 -260 V, 50 Hz ; 105 -135 V, 60 Hz 

Размери 
Основен блок: 44.07 cm x 16.43 cm x 17.98 cm 
Разширителен блок 15.85 cm x 13.26 cm x 17.98 cm 

Tегло 
Основен блок: 5.15 kg 
Разширителен блок: 2.27 kg 
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