
 .

Série VDV Scout® Pro 2
Testa conexões de dados, voz e vídeo

VOZ/DADOS/VÍDEO

Compatível com
remotos Test-n-MapTM



VDV Scout®

Pro 2

Testador 
VDV Scout®

Pro 2 LT

Recursos  
VDV501-823 
VDV501-824

VDV501-825
VDV501-826

Testa cabos 
RJ45 de 8 fios ● ●

Testa cabos 
RJ11/12 de 6 fios ● ●

Testa cabos coaxiais 
com conector F ● ●

Teste de 
continuidade ● ●

Pass TIA-568A/B e ponte 
de ligação/uplink ● ●

Mapa de fios ● ●

Detecta falhas 
de circuito aberto ● ●

Detecta falhas 
de curto-circuito ● ●

Detecta fios 
conectados 
incorretamente

● ●

Detecta pares 
divididos ● ●

Mede o 
comprimento 
do cabo

– ●

Suporta até 
8 remotos 
Test-n-MapTM

● ●

ID

Suporta até 
19 IDs remotos 
de localização 
de cabo de par 
trançado (RJ45)

● ●

Suporta até 
19 IDs remotos 
de localização 
de cabo coaxial 
de conector F

● ●

Gerador de tom 
de diversos estilos† 4 tons 4 tons

Indicador de 
bateria baixa ● ●

Advertência 
de tensão ● ●

S
Detecção 
de proteção ● ●

Apo Desligamento 
automático ● ●

VDV501-823 

VDV501-825
VDV501-826

VDV501-824 
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Série VDV Scout® Pro 2
•  Testa a continuidade em conexões de voz (RJ11/12), dados 

(RJ45) e vídeo (conector F) 

•  Localiza segmentos de cabos conectados a tomadas de 
paredes com remotos de ID de localização

•  Compatível com remotos Test-n-Map™ de etapa única

•  Suporta tons múltiplos e controle dos pinos transmitindo 
o tom com gerador de tom integrado†

•  Mede o comprimento do cabo em pés ou metros 
(somente modelos LT)

LT

†Exige sonda de tom analógico – (vendida separadamente)

VDV501-824, VDV501-825 e VDV501-826
Remoto autoarmazenável Test-n-MapTM

Remoto autoarmazenável VDV501-823Vista superior: RJ45, RJ11/12 e portas de conector F



•  Testa, mapeia e identifica uma localização Testa, mapeia e identifica uma localização 
em uma única etapa!

• Reduz o tempo de teste e identificação pela metadeReduz o tempo de teste e identificação pela metade

• Testa e identifica até oito localizações de uma vezTesta e identifica até oito localizações de uma vez

Nº cat.  Descrição N° do kit Cor do botão Compatibilidade

VDV501-098 Testador VDV Scout® Pro 2 VDV501-823, VDV501-824 SIM

VDV501-108 Testador VDV Scout® Pro 2 LT VDV501-825, VDV501-826 SIM

VDV501-068 Testador VDV Scout® Pro LT VDV501-814, VDV501-816 SIM

VDV501-053 Testador VDV Scout® Pro VDV501-809 NÃO

Maximize seu VDV Scoutseu VDV Scout® Pro 
com remotos Test-n-Mapcom remotos Test-n-MapTM

Tabela de compatibilidade do kit de remoto doTest-n-MapTabela de compatibilidade do kit de remoto doTest-n-Map™

VDV501-824

VDV770-827

Itens incluídos

Descrição Kit de testador VDV 
Scout® Pro 2

Kit de testador VDV Scout® 
Pro 2 e Kit de remoto 

Test-n-MapTM

Kit de testador e de 
remoto VDV Scout® 

Pro 2 LT

Kit de testador VDV Scout® 
Pro 2 LT e Kit de remoto 

Test-n-MapTM

Kit de remoto VDV Scout® 
Pro 2 e Kit de remoto 

Test-n-MapTM

Nº cat. N°
UPC# 0-92644+

VDV501-823
58196-0

VDV501-824
58197-7

VDV501-825
58198-4

VDV501-826
58199-1

VDV770-827
58200-4

Testador VDV Scout®  Pro 2 ● ● – – –

Testador VDV Scout®  Pro 2 LT – – ● ● –
IDs remotos Test-n-Map™ – 8 1 8 8
Remotos de identificação de localização 
do cabo LanMap™ 5 – 19 – –

Remotos de identificação de localização 
do cabo CoaxMap™ 5 – 19 – –

Adaptador coaxial F de tambor 
(fêmea - fêmea) 1 1 1 1 –

Adaptador coaxial F de encaixe
(macho roscado para fêmea de encaixe) – 8 – 8 8

Cabo de teste - cabo ponte RJ45 (9") – 8 – 8 8
Bateria de 9 V ● ● ● ● –
Estojo de transporte – ● ● ● ●

VDV501-825

VDV501-826

VDV501-823
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Nº cat. UPC 92644+ Altura Largura Profundidade Peso (oz)

VDV526-055 58087-1 3,0" (76 mm) 3,3" (84 mm) 1,4" (36 mm) 1,9 (56 g)

Kit LanMap™ para testadores série VDV Scout® Pro
•  Identifica e mapeia infraestrutura de par trançado (RJ45), até 19 locais

•  Projeto para serviço pesado, de longa vida útil e conexões repetidas

•  Remotos numerados de 1 a 19 para identificação rápida e precisa

Nº cat. UPC 92644+ Altura Largura Profundidade Peso (oz)

VDV512-056 58088-8 3,0" (76 mm) 3,3" (84 mm) 1,0" (26 mm) 5,2 (148 g)

Kit CoaxMap™ para testador série VDV Scout® Pro
•  Identifica e mapeia infraestrutura de cabo coaxial (Conector F), até 19 locais
•  Projeto para serviço pesado, de longa vida útil e conexões repetidasProjeto para serviço pesado, de longa vida útil e conexões repetidas
•  Remotos numerados de 1 a 19 para identificação rápida e precisa

VDV512-056

VDV526-055

Estojo de transporte da série VDV Scout® Pro
•  Os compartimentos personalizados mantêm seguros o testador e os acessórios
•  Puxadores duplos de zíper para acesso rápido e espuma de EVA para 

amortecer e proteger
•  O estojo flexível pode acomodar diversos produtos e configurações
•  Projetado para uso com:

- Testador VDV Scout® Pro (VDV501-053, VDV501-809)
 - Testador VDV Scout® Pro LT (VDV501-068, VDV501-814, VDV501-816)
 - Testador VDV Scout® Pro LT (VDV501-098, VDV501-823, VDV501-824)
 - Testador VDV Scout® Pro 2 LT (VDV501-108, VDV501-825, VDV501-826)
 - Kit LanMap™ (VDV526-055) 
 - Kit CoaxMap™ (VDV512-056) VDV770-080

Nº cat. UPC 92644+ Altura Largura Profundidade Peso (oz)

VDV770-080 58153-3 11,375" (289 mm) 8,875" (225 mm) 1,75" (44 mm) 13,8 (391 g)

Nº cat. UPC 92644+ Compatível com Comprimento Peso (oz)

VDV726-125 58220-2 Remotos Test-n-Map™ 9" (229 mm) 0,2 (6 g)

(Produtos não incluídos)

PROBEplus – Sonda de rastreamento de tom

Cabo ponte RJ11/RJ12 universal para remotos Test-n-Map™

VDV726-125

VDV500-060

Nº cat. UPC 
0-92644+

Bateria Vida útil da bateria Altura Largura Profundidade Peso (oz)
sem bateria

VDV500-060 58093-2 9 V 25 horas de atividade
4 anos em espera 

9,9" 
(252 mm)

2,0" 
(50 mm)

1,14" 
(29 mm)

4,4 (112 g)
6,0 (152 g)
4,4 (112 g)
6,0 (152 g)
4,4 (112 g)

ADVERTÊNCIA: Leia, compreenda e siga todas as instruções, avisos e advertências anexas e inseridas dentro das embalagens de todos os dispositivos de teste 
e medição antes de cada uso.

• Rastreie caminhos de fiação e identifique cabos em sistemas de fiação comuns
•  LED de sobrecarga de amplificador melhora a precisão, avisando sobre 

leituras incorretas
•  Botão liga/desliga de modo duplo com LED indicador de ativação - tocar 

ou segurar
• Botões rebaixados evitam a operação acidental
• Desligamento automático
• Projetado para uso com ferramentas de teste VDV Klein Tools
• Trabalha com geradores de tons analógicos de outros fabricantes
• Pontas de reposição disponíveis (Nº. cat. VDV999-065)

• Converte uma tomada RJ45 em uma tomada RJ11/12
• O design único não danificará os pinos 1 e 8 do conector RJ45
• Para uso com remotos Test-n-Map™
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