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VDV KABELTESTERS



VDV tester met 10 afstandsmodules en kabellengtemeting

•  Test de continuïteit op data 
(RJ45), audio (RJ11/12) en video 
(F-connectorcoax) verbindingen

•  Het simultaan testen van video- en 
datakabels bespaart tijd en verhoogt 
de efficiëntie

•  Inclusief ID afstandsmodules om de 
bedrading naar wandstopcontacten te 
lokaliseren; vijf RJ45 afstandsmodules 
& vijf F-connector afstandsmodules

•  De geïntegreerde toongenerator 
ondersteunt verscheidene tonen en 
bedient de toondragende pinnen

•  De stevige poorten werden ontworpen 
voor langdurig gebruik en herhaalde 
aansluitingen

•  Stevige en ergonomische behuizing 
•  Verzonken F-connectorpoort voor 

meer betrouwbaarheid

Speci� caties VDV501816

8-draadkabels RJ45 �

6-draadkabels RJ11/12 �

F-connector coaxkabels �

Continuïteitstest �

Meet kabellengte �

Pass TIA-568A/B & Crossover/Uplink �

LCD display �

Bedradingsplan �

Open circuit �

Kortsluiting �

Verkeerde bedrading �

Gesplitst paar �

 ID Kabelidentificatie – 
inbegrepen lokalisators  inclusief 5

Meertonige generator �

Apo Automatische uitschakelmodus �

Indicatie zwakke batterij �

Spanningswaarschuwing �

S Detectie afscherming �

Afstandsmodule met zelf-opberging �

Draagtas Afzonderlijk 
verkrijgbaar
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VDV tester met 10 afstandsmodules

Cat. Nr Batterij Hoogte Breedte Diepte Gewicht Bijgeleverde accessoires

VDV501809 9V alkaline 
bijgeleverd

160mm 71,2mm 43,2mm 256g 5xRJ45 afstandsmodules
5xF-connector afstandsmodules
1x F-F connector, batterij

Cat. Nr Batterij Hoogte Breedte Diepte Gewicht Bijgeleverde accessoires

VDV501816 9V alkaline 
bijgeleverd

160mm 71,2mm 43,2mm 283g 5xRJ45 afstandsmodules
5xF-connector afstandsmodules
1x F-F connector, batterij

•  Test de continuïteit op data (RJ45), audio 
(RJ11/12) en video (F-coaxconnector) 
verbindingen

•  Het simultaan testen van video- en 
datakabels bespaart tijd en verhoogt de 
efficiëntie

•  Inclusief ID afstandsmodus om de bedrading 
naar wandstopcontacten te lokaliseren; vijf 
RJ45 afstandsmodules & vijf F-connector 
afstandsmodules

•  De  geïntegreerde toongenerator 
ondersteunt verscheidene tonen en bedient 
de toondragende pinnen

•  De stevige poorten werden ontworpen 
voor langdurig gebruik en herhaalde 
aansluitingen

•  Stevige en ergonomische behuizing 
•  Verzonken F-connectorpoort voor meer 

betrouwbaarheid

Speci� caties VDV501809

8-draadkabels RJ45 �

6-draadkabels RJ11/12 �

F-connector coaxkabels �

Continuïteitstest �

Pass TIA-568A/B & Crossover/Uplink �

LCD display �

Bedradingsplan �

Open circuit �

Kortsluiting �

Verkeerde bedrading �

Gesplitst paar �

 ID Kabelidentificatie – 
tot 19 lokalisators Inclusief 5

Meertonige generator �

Apo Automatische uitschakelmodus �

Indicatie zwakke batterij �

Spanningswaarschuwing �

S Detectie afscherming �

Afstandsmodule met zelf-opberging �

Draagtas Afzonderlijk 
verkrijgbaar

VDV501809

VDV501816



Probe en geïntegreerde generator

VDV tester met 39 afstandsmodules 
en kabellengtemeting

•   Spoort bedradingstrajecten op 
en identificeert kabels in gewone 
bedradingssystemen

•   RJ11 connector op toongenerator 
voor intensief gebruik en 
herhaalde aansluitingen

•   Inclusief RJ11 adapter voor 
gebruik van de toongenerator met 

krokodillenklemmen
•   Stevige en ergonomische 

behuizing
•   Vervangpunten beschikbaar 
 (Cat Nr VDV999059)
•   Vervangende krokodillenklem-

adapter beschikbaar 
 (Cat. Nr VDV999067)

Speci� caties VDV526054

Regelbaar volume �

Toongenerator, 2 tonen �

Afstandsmodule met zelfopberging �

Vervangbare meetpunt �

•  Test de continuïteit op data 
(RJ45), audio (RJ11/12) en video 
(F-connectorcoax) verbindingen

•  Het simultaan testen van video- 
en datakabels bespaart tijd en 
verhoogt de efficiëntie
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Cat. Nr Batterij Hoogte Breedte Diepte Gewicht Bijgeleverde accessoires

VDV526054 4x LR44 alkaline 
1,5V bijgeleverd

226 mm 43 mm 31 mm 140 g RJ11  naar krokodillenadapter
batterijen

Speci� caties VDV501814

8-draadkabels RJ45 �

6-draadkabels RJ11/12 �

F-connector coaxkabels �

Continuïteitstest �

Meet kabellengte �

Pass TIA-568A/B & Crossover/Uplink �

LCD display �

Bedradingsplan �

Open circuit �

Kortsluiting �

Verkeerde bedrading �

Gesplitst paar �

 ID Kabelidentificatie – 
inbegrepen lokalisators 19

Meertonige generator �

Apo Automatische uitschakelmodus �

Indicatie zwakke batterij �

Spanningswaarschuwing �

S Detectie afscherming �

Afstandsmodule met zelf-opberging �

Draagtas �

RJ45 kabeltester

• Test de continuïteit op databekabelingsverbindingen 
met getwiste paren (RJ45)

• De  geïntegreerde toongenerator ondersteunt 
verscheidene tonen en bedient de toondragende pinnen

• De stevige poorten werden ontworpen voor langdurig 
gebruik en herhaalde aansluitingen

• Stevige en ergonomische behuizing 
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Cat. Nr Batterij Hoogte Breedte Diepte Gewicht

VDV526052 4x LR44 alkaline 
1,5V bijgeleverd

117 mm 58 mm 28 mm 115 g

Speci� caties VDV526052

8-draadkabels RJ45 �

Continuïteitstest �

Pass TIA-568A/B & Crossover/Uplink �

LCD display �

Bedradingsplan �

Open circuit �

Kortsluiting �

Verkeerde bedrading �

Gesplitst paar �

Meertonige generator �

Apo Automatische uitschakelmodus �

Indicatie zwakke batterij �

Spanningswaarschuwing �

S Detectie afscherming �

Afstandsmodule met zelf-opberging �

Cat. Nr Batterij Hoogte Breedte Diepte Gewicht Inhoud kit

VDV501814

met draagtas

9V alkaline bijgeleverd 160mm

292mm

71.2 mm

222mm

43.2 mm

64 mm

283 g

850 g

VDV ScoutProLT tester, 19x RJ45 afstandsmodules 
19x F-connector  afstandsmodules, 
1x F-F connector, 1x draagtas

•  Inclusief ID afstandsmodules 
om de bedrading naar 
wandstopcontacten 
te lokaliseren; 19 RJ45 
afstandsmodules & 19 
F-connector afstandsmodules

•  De  geïntegreerde 
toongenerator ondersteunt 
verscheidene tonen en bedient 
de toondragende pinnen

•  De stevige poorten werden 
ontworpen voor langdurig 
gebruik en herhaalde 
aansluitingen

•  Stevige en ergonomische 
behuizing

•  Verzonken F-connectorpoort 
voor meer betrouwbaarheid

VDV501814

VDV526054

VDV526052
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VDV500051
• Spoort bedradingstrajecten op 

en identificeert kabels in gewone 
bedradingssystemen

• Vijf verschillende opsporingstonen
• Constant uitgangsvermogen tijdens de 

volledige levensduur van de batterij
• Meetsnoeren voor intensief gebruik met 

stevige modulaire dual-mode-plug voor 
rechtstreekse aansluiting 

 op RJ11 & RJ45 connectors
• Schuifschakelaars om toevallige 

handelingen te verhinderen
• Bestemd voor gebruik met Klein tools
 VDV testapparatuur 
 (Cat. Nr VDV526054)
• Compatibel met verschillende analoge 

toonprobes van andere fabrikanten

VDV500060
• Spoort bedradingstrajecten op 

en identificeert kabels in gewone 
bedradingssystemen

• De LED voor overbelasting van de versterker 
verbetert de nauwkeurigheid door te 
waarschuwen bij foutieve uitlezingen

• Schakelaar voor dubbele modus met 
 Aan/Uit LED – tap of hold
• Verzonken toetsen om toevallige 

handelingen te verhinderen
• Bestemd voor gebruik met Klein Tools
 VDV testapparatuur (Cat. Nr VDV501816, 

VDV501814, VDV526052, VDV501809)
• Compatibel met verschillende analoge 

toongenerators van andere fabrikanten
• Vervangpunten beschikbaar 
 (Cat. Nr VDV999065)

De kit omvat:
• de Ranger TDR (VDV501815)
• een adaptersnoerset:
 • BNC naar F-connectoradapter
 • F-connectoradapter
 • opklikbare geïsoleerde F-connector 
  naar krokodillenklemmen

• Spoort bedradingstrajecten 
op en identificeert kabels in 
gewone bedradingssystemen

• TONEcube Toongenerator
• PROBEplus Toondetectieprobe
• Nylon draagtas met handvat 

en draagriem

Kabeldetectiekit

Kabellengtemeter

gewone bedradingssystemen
TONEcube Toongenerator
PROBEplus Toondetectieprobe
Nylon draagtas met handvat 

VDV500051

Cat. Nr Totale lengte Gewicht

VDV500808 267 mm 363g zonder batterijen
454g met batterijen

Speci� caties VDV501815

Interface Inclusief multi-adapterset

Lengtemeting �

(TDR-SS) technologie  
(Time Domain Re� ectometry 

Spread Spectrum)
Lengtemetingmethode �

±1% en ±1m Nauwkeurigheid en meet-
resolutie �

914m Max. kabellengtemeting �

Coaxkabel
Datakabel

Elektrische kabel
Gewone kabel
Lengtebereiken

0 - 609m
0 - 457m
0 - 305m

ft/m Imperiaal/Metriek stelsel �

MEM Geïntegreerd kalibratiege-
heugen 2 geheugenlocaties

Open circuit �

Kortsluiting �

Uitleesscherm Verlicht LCD 5,6cm

Meertonige generator �

Spanningswaarschuwing �

Apo Automatische uitschakelmodus �

Indicatie zwakke batterij �

 • opklikbare geïsoleerde BNC connector  
 naar krokodillenklemmen

 • opklikbare geïsoleerde F-connector naar  
 modulaire RJ45 plug

• 4 alkalinebatterijen AA/LR6/15A
• polyester draagtas

Cat. Nr Batterijen Levensduur batterijen Hoogte Breedte Diepte Gewicht

VDV501815 Inclusief 4 alkaline-
batterijen AA

Standby: 4 uren
Werkzaam: 15u (gemiddeld)

173 mm 80 mm 33 mm 340g met 
batterijen

VDV500051

VDV500060

Speci� caties VDV500051

5 Tonen RJ-11/12 6-
draadkabels

Meetsnoeren voor 
intensief gebruik �

Stevige modulaire 
plug RJ11/RJ45 �

Continuïteitstest �

O.L. Overspannings-
beveiliging �

+/- Lijnstatus & 
polariteit �

Aan/Uit LED �

Apo Automatische 
uitschakelmodus �

Indicatie zwakke 
batterij �

Draagriem �

Speci� caties VDV500060

O.L. Indicatie overbelasting 
versterker

RJ-11/12 6-
draadkabels

Regeling digitale 
gevoeligheid �

Selectie door te 
drukken (TAP) �

Selectie door ingedrukt 
te houden (HOLD) �

Aan/Uit LED �

Visuele aanduiding �

Apo Automatische 
uitschakelmodus �

Indicatie zwakke 
batterij �

Vervangbare 
probepunt �

Draagriem �

VDV500808

 VDV501815


