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Tester do certyfikacji okablowania DSX-8000, 2GHz,
poziom VI, WiFi
Indeks: FL-DSX-8000-W INT
Producent: Fluke Networks
EAN: 0754082139393
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OPIS
Analizatory serii DSX CableAnalyzer™ to rozwiązanie z zakresu certyfikacji kabli miedzianych wywodzące się z rodziny
produktów Versiv™ przeznaczonych do certyfikacji okablowania. Seria DSX składa się z modelu DSX-8000, który umożliwia
certyfikację okablowania do kategorii 8 / 2 GHz, oraz DSX-5000, który certyfikuje do kategorii 6A / klasy FA / 1GHz. Linia Versiv
obejmuje również moduły do certyfikacji okablowania światłowodowego techniką OLTS, OTDR oraz inspekcji złącz
światłowodowych. Versiv redukuje koszt testowania nawet o 2/3, co w końcowym rozrachunku może przełożyć się na
dodatkowy 10% zysk z każdego projektu. Najkrótszy czas testowania (8 sekund dla kat.6A) odgrywa równie ważną rolę w tym
procesie jak system, który zaprojektowano od podstaw tak, by redukował błędy i usprawniał proces certyfikacji. Pełna
integracja z oprogramowaniem LinkWare Live działającej w chmurze, daje kierownikowi projektu możliwość zdalnej
konfiguracji testera, monitorowania przebiegu pracy, a nawet lokalizacji urządzenia.
Analizator DSX certyfikuje okablowanie miedziane, zapewnia zgodność ze wszystkimi normami, łącznie z poziomem
dokładności Level VI/2G, ułatwia zarządzanie zadaniami i prowadzi do szybszego uzyskania akceptacji systemu. Nie jest to
produkt przeznaczony wyłącznie dla specjalistów-techników i kierowników projektów. Osoby o różnych poziomach
umiejętności mogą udoskonalać konfigurację, obsługę, raportowanie testów, jednocześnie zarządzając różnymi projektami.
Wyjątkowe cechy:
Versiv umożliwia użytkownikom uzyskiwanie lepszych wyników niż kiedykolwiek, przyspieszając każdy etap procesu
testowania.
Program LinkWare Live działający w chmurze, daje kierownikowi projektu możliwość zdalnej konfiguracji testera,
monitorowania przebiegu pracy, a nawet lokalizacji urządzenia.
System zarządzania ProjX ułatwia zadania począwszy od wstępnej konfiguracji, do samej akceptacji systemu. Eliminuje
on zbędne czynności i daje pewność prawidłowej realizacji testów za pierwszym oraz za każdym następnym razem.
Interfejs użytkownika Taptive zapewnia zaawansowaną analizę danych oraz łatwość konfiguracji i obsługi w rękach
techników o dowolnym poziomie umiejętności.
Oprogramowanie zarządzające LinkWare zapewnia niezrównaną (zaawansowaną) analizę wyników testów oraz
generuje profesjonalne raporty z testów.
Analizator DSX skraca czas niezbędny do usunięcia nieprawidłowości okablowania dzięki narzędziom diagnostycznym
umożliwiającym lokalizację problemu

Jakość pracy:
Ośmiosekundowy czas testu okablowania kat. 6A zapewnia najszybszy sposób uzyskania certyfikacji
Analizator przedstawia w formie graficznej źródło błędów, łącznie z przesłuchem oraz odległością do nieciągłości
ekranu, umożliwiając szybsze rozwiązywanie problemów.
Zarządzanie do 12.000 wyników testów z pełną grafiką
Pojemnościowy ekran dotykowy umożliwia szybką konfigurację testera z łatwym wyborem typów okablowania, norm i
parametrów testów
1 miliard łączy obsłużonych przez oprogramowanie zarządzające LinkWare
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Normy:
Zgodny z ANSI/TIA-1152-A Level 2G i proponowanym standardem dokładności testerów polowych IEC61935-1 Ed. 5
Level VI dla częstotliwości do 2000 MHz
Obsługuje pełną gamę norm dotyczących niezrównoważenia rezystancji, wymaganych w przypadku rozwiązań Power
over Ethernet (PoE) – IEEE 802.3bt, ANSI/TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801
Pomiary TCL i ELTCTL zgodne z IEC 61935-1-1 (Draft)
Ciągłość ekranu na całej długości toru

Wyposażenie DSX-8000 INTL:
jednostka główna i zdalna Versiv
moduł DSX-8000 CableAnalyzer (2szt.)
zestaw adapterów typu Permanent Link kat. 8 /klasa I (2szt.)
zestaw adapterów typu Channel kat. 8 /klasa I (2szt.)
zestaw słuchawkowy (2szt.)
paski na rękę (2szt.)
paski na ramię (2szt.)
torba na urządzenie
kabel USB
płyta CD z oprogramowaniem
zasilacz (2szt.)
uniwersalne adaptery RJ (2szt.)
terminatory AxTalk (2szt.)
adapter WiFi
certyfikaty kalibracji
instrukcja uruchomienia

Zapisz się na profesjonalne szkolenie CCTT Fluke Networks i zostań
Certyfikowanym Specjalistą Pomiarów Okablowania. Kurs jest dedykowany dla instalatorów i użytkowników sieci
komputerowych posiadających, użytkujących lub planujących zakupić tester okablowania strukturalnego serii
Versiv/DSX-5000. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów przeszkolonych i certyfikowanych przez firmę Fluke Networks.
Jesteśmy jedynym partnerem Fluke Networks w Polsce, który organizuje szkolenia CCTT.
Czytaj więcej o szkoleniu na naszej dedykowanej stronie: www.flukenetworks.assmann.pl

PARAMETRY
Typ produktu:
Producent:

Tester do certyfikacji okablowania
Fluke Networks
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