


دستگاه تستر دسته کابل

معرفی دستگاه:
دســتگاه تســت اتوماتیــک کابــل بــا قابلیــت انجــام تســت هــای اهمــی و عایقــی بــر روی کابلــی بــا حداکثــر ۱۲۸ پیــن ) که بــا ســفارش کارفرما 

قابــل افزایــش مــی باشــد( طراحــی و ســاخته شــده اســت. ایــن دســتگاه قابلیــت انجــام تســت بــر روی کابــل هایــی بــا اتصــاالت پیچیــده را دارا 

مــی باشــد. راهنمــای اتصــاالت کانکتــور هــا از طریــق فایــل اکســل بــه نــرم افــزار تحــت وینــدوز دســتگاه تحویــل مــی گــردد. ایــن نــرم افــزار 

پیشــرفته امــکان مانیتورینــگ، انــدازه گیــری و تســت پارامترهــای مختلــف کابــل را فراهــم مــی ســازد. برخــی دیگــر از امکانــات ایــن دســتگاه:

۱- نرم افزار کاربر پسند با قابلیت انتخاب نوع کابل، نوع تست و ثبت نتایج آنها

۲- طراحی ماژوالر و قابل حمل

3- دستگاه شامل سه نوع برد اصلی شامل برد کنترل، بردهای رله و برد اندازه گیر می باشد. 



مشخصات دستگاه:

کاربرد های دستگاه:

۱- قطعات مورد استفاده در دستگاه از نوع صنعتی بوده و از قطعات با کیفیت تجاری یا پایین استفاده نمی شود.

۲- قابل انعطاف بوده و میتواند کابل هایی با انواع تنوع ارتباطی تا ۱۲۸ رشته )۱۲7 رشته کابل + ۱ رشته بدنه( را تست نماید. برای هر کابل 

یک رابط جداگانه می بایست تهیه شود.

3- نرم افزار کاربر پسند با قابلیت بارگذاری فایل اکسل شامل نقشه ارتباطی بین پین های کابل های مختلف، وارد نمودن کد کابل مدنظر 

. pdf جهت انجام تست، انتخاب نوع تست، ثبت نتایج خروجی تست به دو فرمت اکسل و

4- طراحی ماژوالر و قابل حمل و هر ماژول قابلیت تست مستقل کابل هایی با 3۱ پین )کابلی با حداکثر 3۱ پایه و یکی برای بدنه کابل( را دارا 

می باشد.

5- ماژول کنترل: شامل یک عدد PLC که اطالعات مربوط به تست را از طریق نرم افزار دریافت کرده و به برد رله اعمال می کند.

6- بردهای رله: بر اساس فرمان ارسالی از ماژول کنترل انواع اتصال الکتریکی را بین ترمینال های مختلف کابل مورد آزمون ایجاد می نماید.

7- ماژول اندازه گیر: شامل مولتی متر تجاری با خروجی سریال جهت ارتباط با کامپیوتر می باشد. این برد پارامترهای الکتریکی کابل را اندازه 

گرفته و خروجی را به صورت سریال برای کامپیوتر و تحلیل های بعدی آماده می نماید.

۸- قابلیت تست کابل با یک کیف و دو کیف.

 صنایع هوایی و هوافضا	 

 صنایع خودرو	 

 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی	 

 حمل و نقل ریلی	 

 صنایع دریایی	 

 انرژی های نو  	 



فانکشن های مختلف قابل تست:
1- تست اهمی ساده:

2- تست اهمی پیشرفته:

3- تست اهمی سریع:

4- تست عایقی ساده:

5- تست عایقی پیشرفته:

6- تست عایقی سریع:

درتست اهمی، تست متناسب با نقشه اتصاالت و به صورت نظیر به نظیر انجام می گردد. این تست فقط برای پین هایی انجام می پذیرد که با 

پین مورد تست اتصال الکتریکی دارند.

در تست اهمی پیشرفته، عالوه بر چک کردن اتصال بین دو پین مورد تست و پین هایی که باید به آنها متصل باشد، عدم اتصال با دیگر پین ها 

هم چک می گردد.

تست اهمی سریع همان تست اهمی پیشرفته است با این تفاوت که در تست عدم اتصال به پین ها، تست به صورت یک باره انجام می گردد

در تست عایقی سریع مطابق جدول اتصاالت فقط با پین اعالمی تست انجام می گردد.

در تست عایقی پیشرفته تمامی پین های غیر متصل مورد تست عایقی قرار می گیرند.

تست عایقی سریع همان تست عایقی پیشرفته است با این تفاوت که تست به صورت یک باره با تمام پین های غیر متصل انجام می گردد.



مشخصات فنی عمومی دستگاه

مشخصات اندازه گیری مقاومت طولی

مشخصات اندازه گیری مقاومت عایقی

مشخصات فنی:



 مشخصات نرم افزار

مشخصات میگر تجاری مورد استفاده در تستر

ابعاد صفحه روی کیف

نقشه فنی:



ابعاد کیف



معرفی قسمت های مختلف دستگاه: 

کیف اصلی:

کیف جانبی:
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۱- سوکت تغذیه ۲۲0 ولت

۲- فیوز شیشه ای

3- کلید روشن/خاموش

4- فن

5- سنسور و نمایشگر دما و رطوبت

6- سوکت های شبکه

USB 7- سوکت

۸.- دستگاه میگر

9- اسالت باتری

Led -۱0 وضعیت تغذیه اسالت رله

۱۱- محل اتصال پراب مثبت دستگاه میگر

۱۲- محل اتصال کانکتورهای واسط

۱- سوکت تغذیه ۲۲0 ولت

۲- فیوز شیشه ای

3- کلید روشن/خاموش

4- فن

5- سوکت شبکه

Led -6 وضعیت تغذیه اسالت رله

7- محل اتصال پراب منفی دستگاه میگر

۸- محل اتصال کانکتورهای واسط
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شمای سیم بندی: 

نرم افزار:

سلکتور نوع تست

To PC
To Cable

To Cable

به منظور تست یک کابل توسط دستگاه تستر، نرم افزار اختصاصی توسط این شرکت طراحی شده است که در آن کاربر اطالعات مورد نیاز 

 ،)Test Location( محل انجام تست ،)Ambient Humidity( رطوبت محیط ، )Ambient Temp(دمای محیط ،)user( را که شامل نام کاربر

انتخاب پورت سریال متصل به دستگاه مولتی متر )Port Selection(، کد کابل)Cable Code(، نوع تست )Test Type( تست به صورت یک 

کیفه یا دو کیفه، ولتاژ تست عایقی را تکمیل نموده و سپس با فشردن کلید browse فایل اکسل شامل اطالعات ارتباطی کابل مورد تست را 

میتوان بارگذاری نمود. با فشردن کلید NEXT پنجره ای مشابه شکل صفحه بعد ظاهر خواهد شد در این فرم کانکتورهای کابل انتخاب می 

گردد و با فشردن کلید Start تست آغاز می شود. با پایان یافتن تست نتایج تست به صورت PDF و Excel ذخیره می گردد.

فرم تنظیمات تست کابل شامل نام کاربری، تاریخ، دما، رطوبت، انتخاب پورت سریال، نوع تست و ... 



 فرم نرم افزار که در آن کانکتورهای متصل شده به دستگاه انتخاب می شود. نتایج آنالین هر تست در این صفحه نمایش داده می شود

نتیجه تست عایقی ۱000 ولت 



محصوالت مشابه: 

 DC ــه ــی دو رل ــع حفاظت ــت تواب ــور تس ــه منظ ــهری ب ــار ش ــک و دو قط ــط ی ــه DC در خ ــی رل ــع حفاظت ــرد تواب ــت عملک ــتگاه تس دس

ــه Sepcos محصــول شــرکت Secheron طراحــی و ســاخته شــده اســت. ــس و رل ــای Sitras PRO محصــول شــرکت زیمن ــام ه ــه ن ب

دستگاه تست عملکرد فانکشن های 
DC حفاظتی  رله

Sécheron و Siemens شرکت های

مشخصات عمومی دستگاه
شرایط محیطی استفاده از دستگاه به شرح زیر است:

• ارتفاع: حداکثر ۱500 متر از سطح دریا

• دمای کاری: 45-5 درجه سانتی گراد

• رطوبت نسبی: حداکثر %90 بدون میعان در دمای ۲5 درجه سانتی گراد

• قابلیت تغذیه دوگانه از برق شهری ۲30 ولت و باتری داخلی به مدت حداقل ۲4 ساعت.

IP67 دارا بودن جعبه محافظ به صورت چمدانی با ابعاد خارجی 4۱5 × 3۲5 × ۱95 میلی متر و وزن 3900 گرم با درجه حفاظت •




