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RV-ZMR06-F(xx) 

Тестери відеокамер з сенсорним екраном IPS 1920×1080 
 

 

Тестер із серії RV-ZMR06-F(xx) торгової марки RV-ZAFT® - це 

портативний електронно-цифровий вимірювальний пристрій, призначений для 

налаштування і діагностики систем відеоспостереження (IP- та аналогових 

камер, супутнього мережевого обладнання). Застосування цього пристрою 

значно скорочує час на налаштування системи і суттєво підвищує ефективність 

використання робочого часу інженерів і монтажників. Наявність великої 

кількості опцій дає ряд додаткових можливостей для перевірки та тестування 

обладнання: перевірка всіх стандартів IP- та HD-камер, вбудований цифровий 

трасувальник кабелю, аудіо- вхід, HDMI-вхід-вихід. 

Ще однією перевагою тестера є виходи для живлення камер 12В/3А, 

24В/2А, 5В/2А та PoE 48В/25,5Вт. Ця функція дуже корисна як в лабораторних 

умовах, так і при роботах на об'єкті, тому що дає можливість швидко визначити, 

чи є проблеми з енергоживленням камер відеоспостереження. Тестер RV-

ZMR06-F(xx)  торгової марки RV-ZAFT® має можливість перевірки напруги 

PoE і індикації контактів, на яких воно присутнє. Функція сканування IP-адрес 

тестера відеокамер дозволяє швидко визначити IP-адресу, а режим PING 

дозволяє перевірити якість підключення до IP-камери або до іншого 

мережевого обладнання в мережі Ethernet, а також правильність ІР-адреси.   

Тестер відеосигналу RV-ZMR06-F торгової марки RV-ZAFT® включає 

базові, але численні, набори функцій і комплектації із серії приладів RV-

ZMR06-F(xx). Відмінності варіантів серії можна подивитись в таблиці з 

детальними технічними характеристиками. Для кожного варіанту приладу може 

додаватись, за бажанням замовника, або додається вже в комплекті цифровий 

кабельний трасувальник для пошуку мережевих, електричних, коаксіальних, 

телефонних та інших кабелів серед безладдя кабелів в каналах, стінах тощо. 

При наявності в комплекті трасувальника кабелю, в кінці марки пристрою 

додається літера "T". 
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Основні функції тестера відеокамер RV-ZMR06-F(xx): 
− Тестування камер: 

➢ 7-дюймовий сенсорний екран Retina, з роздільною здатністю 1920x1080. 

➢ Підтримка кодеків ущільнення відео H.265, H .264 IP, відтворення відео в якості 4К через основний потік. Перевірка та налаштування камер з роздільною 

здатністю до 12 МП. 

➢ Тестування аналогових камер, наявність контролеру PTZ. 

➢ Тестування камер TVI (8 МП, з розширенням 3840 x 2160 P при 15 кадрах в секунду та з 4-кратним зумом), запис та відтворення відео, коаксіальне 

управління PTZ та виклик екранного (OSD) меню камери (для всіх комплектацій крім базової RV-ZMR06-F). 

➢ Тестування камер AHD (8 МП, з розширенням 3840 x 2160 P, при 15 кадрах в секунду та з 4-кратним зумом), запис та відтворення відео, 

коаксіальне управління PTZ та виклик екранного (OSD) меню камери (для всіх комплектацій крім базової RV-ZMR06-F). 

➢ Тестування камер CVI (8 МП, з розширенням 3840 x 2160 P, при 12,5/15 кадрах в секунду та з 4-кратним зумом), запис та відтворення відео, 

коаксіальне управління PTZ та виклик екранного (OSD) меню камери (для всіх комплектацій крім базової RV-ZMR06-F). 

➢ 8MP EX-SDI тест, 3840 x 2160P 25/30FPS, 4x-zoom, запис відео & відтворення, PTZ-управління  по коаксіальному кабелю & виклик OSD меню (тільки 

для RV-ZMR06-F2(T), RV-ZMR06-F3T, RV-ZMR06-F4T). 

➢ HD-SDI тест, 1920 x 1080P 25/30/50/60 FPS, 4x-zoom, запис відео & відтворення, PTZ-управління по коаксіальному кабелю & виклик OSD меню  

(тільки для RV-ZMR06-F2(T), RV-ZMR06-F3T, RV-ZMR06-F4T). 

➢ 3G-SDI тест, 1920 x 1080P 50/60 FPS, 4x-zoom, запис відео & відтворення, PTZ-управління по коаксіальному кабелю & виклик OSD меню (тільки для 

RV-ZMR06-F2(T), RV-ZMR06-F3T, RV-ZMR06-F4T).  

➢ Функція «Auto HD»; автоматичне розпізнавання типу та роздільної здатності коаксіальної камери HD; є функція знімку, відеозапису та відтворення; 

коаксіальне управління PTZ та виклик екранного (OSD) меню камери. 

➢ VGA вхід, до 2048 x 1152 60FPS, підтримка захвату картинки, запису відео та відтворення (для всіх комплектацій крім базової RV-ZMR06-F). 

➢ HDMI вхід, до 4K 30FPS, підтримка захвату картинки, запису відео та відтворення (для всіх комплектацій крім базової RV-ZMR06-F). 

➢ Функція «Rapid ONVIF», автоматичний вхід та відтворення зображення з камери, створення звіту про тестування. 

➢ Функція «IPC test pro»; автоматичне сканування всіх сегментів IP-мережі; автоматична активація живлення PoE та відображення потужності. При 

введені імені користувача та паролю, можна сканувати зображення з камери; функція активації декількох камер HIKVISION, Dahua та RV-Zaft. 

Перехід до інтерфейсу ONVIF та інструментів тестування. 

➢ Тестування камер AXIS та Hikvision (потрібно авторизуватись в додатку ONVIF, для тестування). 
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➢ Засоби тестування камер HIKVISION: підтримка пакетної активації камер HIKVISION; зміна IP-адреси, зміна пароля тощо; автоматичне вставлення імені 

каналу; швидка зміна кодеку ущільнення відео: H.264 та H.265; активація широкого динамічного діапазону (WDR); відновлення заводських 

налаштувань. 

➢ Засоби тестування камер Dahua: підтримка пакетної активації камер DAHUA; функція зміни IP-адреси, імені користувача та паролю, автоматичне 

призначення імені каналу. 

➢ Одночасне відображення IP та аналогового зображення з камер на одному дисплеї. 

➢ Функції: «IPC test» (тестування без режиму ONVIF), «HIK test tool» (тестування камер Hikvision), «DH test tool» (тестування камер Dahua). 

➢ Роз’єми для живлення камер: вихідна потужність DC12V/3A, DC24V/2A. 

➢ Функція «Rapid video», для виявлення всіх мережевих камер та їх автоматичного відображення, з допомогою лише однієї клавіші. 

➢ Вбудований Wi-Fi, є можливість створення точки доступу WI-FI та відтворення зображення з бездротових камер. 

− Тестування кабелю: 

➢ Удосконалений цифровий тестер кабелю, UTP-кабелю, телефонного кабелю тощо. Налаштування спеціальних номерів. Перевірка підключення, 

збереження звіту про тестування. Є можливість виявлення точки несправності ближнього, середнього та далекого кінців кабельної вилки RJ45. 

➢ Тестування кабелю RJ45 TDR: стан пар, що тестуються, їх довжина; рівень згасання сигналу; коефіцієнт відбиття; імпеданс; асиметрія. За результатами 

тестування можна сформувати звіт, діапазон вимірювань – 180 м. 

➢ Можливість комплектації цифровим трасувальником кабелю: пошук через роз'єм BNC коаксіального кабелю , телефонного, мережевого, 

електричного та ліфтового кабелів в безладді мереж. Пошук одного з названих кабелів та UTP-кабелю можуть проводитись одночасно. Діапазон 

вимірювань - 1,2 км. (опціонально, при цьому в кінці марки пристрою додається літера "T"). 

➢ Модернізований інструмент відстеження саме кабелів з цифровими сигналами, пошук кабелю BNC, мережевого кабелю та телефонного кабелю 

бездротовим способом (опціонально, при цьому в кінці марки пристрою додається літера "T"). 

− Інші функції: 

➢ Тестування мережі: Ping-тест, IP-сканування, порт Flash, сервер DHCP, Trace Route. 

➢ Tester Play: пристрій можна використовувати, як тестер відеокамер, Android телефон та дисплей для ПК. 

➢ Професійний аналізатор WIFI, виявляє сигнал Wi -Fi та його рівень.  

➢ Функція моніторингу трафіку: відображення мережевого порту або з'єднання WI-FI в режимі реального часу; швидкість завантаження та вивантаження 

даних та інші параметри мережі. 

➢ Кнопки швидкого доступу, випадаюче меню, може вибрати живлення PoE, налаштування IP, CVBS, інформацію про локальну мережу, HDMI IN, тощо. 
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➢ Програмне забезпечення має функцію самооновлення; є можливість встановлювати додатки для приладів на базі ОС Android. 

➢ Інформація про POE та живлення, вимірювання вихідної / вхідної потужності та напруги DC12V і PoE. 

➢ Вбудований медіаплеєр: відтворення відеофайлів в якості 4K та у форматах MKV/MP4. 

➢ Відображення реальної роздільної здатності зображення IP-камери. 

➢ Швидкі офісні додатки: підтримка Excel, Word; форматів ppt, doc (для редагування). 

➢ Аудіо- вхід, підтримка запису та збереження аудіо; світлодіодна лампа підсвітки; калькулятор, музичний плеєр та інші функції. . 

➢ Літій-іонний акумулятор 7,4 В / 7800 мА-г, час повної зарядки складає 4,5 год., час роботи – 11  год.  

 

Детальні характеристики тестера відеокамер серії RV-ZMA04-F(xx): 

Модель RV-ZMR06-F(T) RV-ZMR06-F1(T) RV-ZMR06-F2(T) RV-ZMR06-F3T RV-ZMR06-F4T 

Перевірка стандартного аналогового сигналу і відео високої чіткості 

Відеостандарт SD CVBS: 1-канальний вхід BNC, NTSC / PAL (автоматичне адаптування) 

Відеостандарт HD Не підтримується До 8 МП TVI, 3840x2160P 15FPS, UTC керування, виклик екранного меню 

Не підтримується До 8МП CVI, 3840x2160P 12,5/15FPS, UTC керування, виклик екранного меню 

Не підтримується До 8 МП AHD, 3840x2160P 12,5/15FPS, UTC керування, виклик екранного меню 

Відеостандарт SDI Не підтримується До 8 МП HD-SDI/3G-SDI/EX-SDI, UTC керування, виклик 

екранного меню 

Перевірка камери Аналоговий вимірювач рівня відеосигналу; вимірювання рівня пікового відеосигналу; вимірювання рівню 

сигналу SYNC; вимірювання рівня насиченості кольорової смуги; тестування петлі CVBS; 4- кратний зум; 

створення скріншоту, запис екрану, збереження на SD-карту пам'яті 

HDMI Output 1-канальний вихід HDMI, підтримка Full HD 1920x1080P 

HDMI Input Не підтримується 1-канальний HDMI-вхід, support 4K 30FPS. Роздільна здатність: 4K_3840 x 

2160/2K_2560 x 1440P/1920×1080P /1920×1080i /720×480P /720×576P 

/1280×720P/1024×768P/1280×1024P /1280×900P /1440×900P, тощо 

VGA Input Не підтримується 1-канальний VGA-вхід, підтримка 1920 x 1200P 60FPS. Роздільна здатність: 1920 x 

1200P 60FPS/1920×1080P 60FPS /1792×1344P 60FPS/1680x 1050P 

60FPS/(1600x1200P/900P 60FPS)/1440x900P 60FPS/1360x768P 

60FPS/(1280x1024/960/800/768/720P 60FPS)/1152x870P 60FPS/1024x768P 

60FPS/800x600P 60FPS/600x480P 60FPS. 
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Вимірювач оптичної потужності  Немає Є Немає 

Візуальний локатор дефектів 

волокна ВОЛЗ 

Немає Є 

Перевірка IP-камер 

Протоколи ONVIF, RTSP; прилад сумісний з більш ніж 30 протоколами, такими як PELCO-D /P,  

Samsung, Panasonic тощо 

Rapid video Підтримується, Автоматичний перегляд відео, створення звіту про тестування 

Мережевий тест Ping-тест, IP-сканування, тест передачі даних, сервер DHCP, Trace Route. 

Бездротовий тест Можливість створення точки доступу WI-FI та відтворення зображення з бездротових камер 

Перевірка IP-камер Виявлення камери, відтворення відео в режимі реального часу, налаштування камери, управління функціями 

PTZ, перевірка аудіо, перегляд у повноекранному режимі і 4-кратний цифровий зум, моментальний знімок, 

відеозапис (запис оригінального потоку даних) 

Тестування камер Hikvision Підтримка пакетної активації камер HIKVISION; зміна IP-адреси, зміна пароля тощо; автоматичне вставлення 

імені каналу; швидка зміна кодеку ущільнення відео: H.264 та H.265; активація широкого динамічного 

діапазону (WDR); відновлення заводських налаштувань. 

Тестування камер Dahua Підтримка пакетної активації камер DAHUA; функція зміни IP-адреси, імені користувача та паролю; 

автоматичне вставлення імені каналу 

Тест IP та CVBS Тестування IP і CVBS одночасно, перевірка перетворювача з аналогового сигналу на цифровий з подвійним 

тестовим вікном 

Генератор відеосигналу 

Генератор тестової таблиці Формування тестового відеосигналу формату PAL або NTSC для тестування монітора/кабелю (червоний, 

зелений, синій, білий і чорний колір) 

Тестування кабелю 

Тест UTP-кабелю Перевірка стану підключення UTP-кабелю та відображення результатів на екрані. Є можливість виявлення 

точки несправності ближнього, середнього та далекого кінців кабельної вилки RJ45 
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TDR тест кабелю RJ45  Перевірка стану пар, що тестуються, їх довжина; рівень затухання 

сигналу; коефіцієнт відбиття; імпеданс; асиметрія. За результатами тестування можна сформувати звіт. 

Діапазон вимірювань – 180 м. 

TDR тест парного та 

коаксіального кабелів через 

роз'єм BNC 

Опціонально Входить в комплектацію, діапазон 

вимірювань 1,2 км 

Тест живлення камер 

Вихідна потужність Вихідна напруга DC12V / 3A, DC24V / 2A, 5В/2А для тимчасового живлення камери 

Вихідна потужність PoE Вихідна напруга PoE - 48V; макс. потужність 25,5W 

Аудіо- тест 

Тест звуку 1-канальний аудіовхід, для перевірка якості звуку, 1 -канальний аудіовихід для підключення навушників. 

Вбудовані мікрофон і гучномовець. 

Керування функціями PTZ 

Керування RS485 Зчитування і аналіз командних даних з пристрою, що перевіряється 

Підтримка протоколів Більше 30 протоколів, включаючи Pelco-D / P, Samsung, Panasonic і т.д. 

Швидкість передачі даних 600 - 115200bps 

Запис і перегляд знімків екрану, відеозаписів 

Зображення Збереження знімків на SD-карті у форматі JPG 

Відеозапис Збереження відеозаписів на SD-карту 

Відтворення відео Відтворення з SD-карти пам'яті 

Живлення тестера 

Зовнішнє джерело живлення DC 12V/2A 

Акумулятор Вбудований літій-іонний полімерний акумулятор 7,4 V, ємністю 7800 mA/h 

Зарядка тестера Час повної зарядки складає 4,5 год., нормальний час роботи – 11  год.  

Технічні особливотсі приладу 

Дисплей Новий 7-дюймовий сенсорний екран Retina, роздільна здатність 1920x1200 

Вимірювання електричних 

параметрів живлення 

Інформація про POE та живлення, вимірювання вихідної /вхідної напруги та напруги DC12V та PoE 
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Tester Play Пристрій можна використовувати, як тестер відеокамер, Android телефон та дисплей для ПК 

Моніторинг трафіку Відображення мережевого порту або з'єднання WI-FI в режимі реального часу; швидкість завантаження та 

вивантаження даних та інші параметри мережі 

Монітор даних Записує та аналізує дані команди з керуючого пристрою, а також може надсилати шістнадцяткову інформацію 

Випадаюче меню У будь -якому інтерфейсі можна вибрати перемикач живлення PoE, налаштування IP, CVBS, інформацію про 

локальну мережу, функції HDMI IN тощо 

Підтримка WiFi Вбудований WIFI, швидкість 150 М, відображає зображення бездротової камери 

Програмне забезпечення Функція самооновлення ПЗ; є можливість встановлювати додатки для приладів на базі ОС Android 

Вбудований медіаплеєр Відтворення відеофайлів в якості 4K та у форматах MKV/MP4 

Мова інтерфейсу Англійська, португальська, корейська, російська, італійська, французька, польська, іспанська, японська, 

турецька, німецька, сербська, чеська, в'єтнамська тощо 

Автоматичне вимкнення 1 -30 (хв) 

Додаткова інформація 

Робоча температура від -10 ℃  до + 50 ℃ 

Робоча вологість 30% - 90% 

Розмір / Вага 203 мм x 141 мм x 46 мм / 0,92 кг 

Наявність цифрового 

трасувальника кабелю в 

комплекті 

Опціонально, при цьому в кінці марки пристрою додається 

літера "T" 

Входить в комплектацію 

 
 
 

* Дизайн і специфікація можуть бути трохи змінені без повідомлення. 
Ці зміни не погіршують характеристик виробу. 


