
ΚΑΤΑΛΌΓΌΣ 
ΠΡΌΪΌΝΤΩΝ

Πιστοποίηση, αξιολόγηση, επαλήθευση και αντιμετώπιση 
προβλημάτων για υποδομές δικτύων από χάλκινα καλώδια 
μέχρι οπτικές ίνες, έως και 2500 Mhz
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H Soft ing IT Networks, παλαιότερα γνωστή ως Psiber Data, ειδικεύεται στον εξοπλισμό μέτρησης για την 
αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την τεκμηρίωση της απόδοσης καλωδιώσεων σε πληροφοριακά συστήματα.

Με τη ραγδαία αυξανόμενη και καθολική δικτύωση των ανθρώπων, των πραγμάτων και των υπηρεσιών (Internet 
των πάντων/IoE), τα ισχυρά και αξιόπιστα δίκτυα πληροφορικής θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του σύγχρονου 
κόσμου. Αλλά ακόμα και σήμερα, οι δυνατότητες και η επιτυχία των σύγχρονων επιχειρήσεων εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των δικτύων πληροφορικής που διαθέτουν!

Ή αστοχία αυτής της υποδομής επικοινωνιών συχνά οδηγεί σε απώλεια δεδομένων και είναι σχεδόν πάντα πολύ 
δαπανηρή.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αποτροπή μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας δικτύου είναι 
τόσο σημαντική. Για να καταστεί αυτό δυνατό και να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλαβών 
δικτύου, οι τεχνικοί εγκατάστασης, ολοκλήρωσης συστημάτων και οι διαχειριστές δικτύων χρειάζονται πρόσβαση 
σε ισχυρό, επαγγελματικό εξοπλισμό μέτρησης.

Ή εταιρεία μας παρέχει όργανα δοκιμών, αξιολόγησης και πιστοποίησης για καλώδια πληροφορικών συστημάτων 
από χαλκό και οπτικές ίνες που βασίζονται σε παγκόσμια τεχνολογικά πρότυπα.

Είτε χρησιμοποιείται σε τηλεπικοινωνίες, βάσεις δεδομένων, κεντρικούς υπολογιστές ή μηχανολογικό εξοπλισμό 
στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού, ο επαγγελματικός εξοπλισμός μέτρησης της Soft ing IT Networks 
θα σας βοηθήσει να βελτιστοποιήσετε την απόδοση της επικοινωνίας των δεδομένων σας μέσω ταχύτερων, πιο 
ασφαλών συνδέσεων για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του δικτύου σας.

Ό εξοπλισμός μέτρησης της εταιρείας μας διασφαλίζει τη φυσική αποδοτικότητα και την υψηλή ποιότητα της 
επικοινωνίας μεταξύ των στοιχείων του δικτύου.

Όι δεξιότητες της Soft ing IT Networks συμπληρώνονται από την εξειδίκευση του βιομηχανικού τμήματος στη δικτύωση 
βιομηχανικών τομέων και από την εξειδίκευση της Soft ing Automoti ve στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας των 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων αυτοκινήτου.

Ή σειρά προϊόντων της Soft ing IT Networks

ΠΡΌΛΌΓΌΣ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ
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ΧΑΛΚΙΝΩΝ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΕΣΔΟΚΙΜΗΣ
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Testers for Data-,
Voice- and Video-Cabling

Cable Tracker CableMaster 200 CableMaster 400

Product Description CT15 CM 200 CM 400

Part-No. 226007 226504 226501

Application

Cable Test

Wiremap (i.e. Split Pairs, Shorts,
Opens, Reversals, Miswires)
Length Measurement

Voltage Warning

PoE Load Test

Hub Flash

Mapper ID
(allocation of ports/outlets)
Mapper-ID Set RJ45 5

Mapper-ID Set COAX 5

Wiremap Remote units

Toning

Cable Detection and Port Mapping CT15 (optional) CT15 (optional)

Saving Results/PC- Reporting Software

Network Test

Ethernet and Bandwidth Detection

Link/Ping Test

Discovery (LLDP, CDP, NDP)

VLAN Detection

IPv6 Support

Connectors

RJ45 / RJ 11-12 / Coax (Type F)  /-/-  /  / 

Crocodile Clip

USB Jack (data output)

ΕΠΙΣΚΌΠΉΣΉ ΣΥΣΚΕΥΉΣ  ΔΌΚΙΜΉΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
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CableMaster 450 CableMaster 600 CableMaster 650 CableMaster 800 CableMaster 850

CM 450 CM 600 CM 650 CM 800 CM 850

226502 226515 226516 226520 226521

 (TDR)  (TDR)  (TDR)  (TDR)

5

5 20 20

1 8 1 8

CT15 (optional) CT15 (optional) CT15 (optional)

 /  /  /-/  /-/  /-/  /-/ 

Copper Ethernet



8

ΣΥΣΚΕΥΉ ΔΌΚΙΜΉΣ

Μικρού μεγέθους, οικονομική συσκευή δοκιμής καλωδίων

Το CableMaster 200 είναι μια οικονομική, μικρού μεγέθους 
συσκευή δοκιμής καλωδίων για καλωδιώσεις Ethernet που είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλη για τεχνικούς δικτύων και ηλεκτρολόγους. Το 
CableMaster 200 ελέγχει καλωδιώσεις Ethernet για ανοιχτό κύκλωμα, 
βραχυκυκλώματα, διαχωρισμένα ζεύγη συρμάτων και εσφαλμένη 
σύνδεση συρμάτων, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Ένα μοναδικό 
χαρακτηριστικό στην κατηγορία του είναι η ενσωματωμένη 
γεννήτρια τόνων για εύκολη ανίχνευση καλωδίου και αναγνώριση 
θυρών.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Εμφάνιση σφαλμάτων καλωδίου εάν τα σύρματα του καλωδίου δεν πληρούν τις προδιαγραφές TIA568

• Αποσπώμενη μονάδα δοκιμής από απόσταση για δοκιμές σε μεγάλες διαδρομές καλωδίων, με δυνατότητα δοκιμής 
καλωδίων με μήκος έως 304 m

• Γεννήτρια τόνων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση καλωδίου με τον κατάλληλο ανιχνευτή τόνου 
(προαιρετικά)

• Ευανάγνωστη οθόνη LCD που εμφανίζει με σαφήνεια όλα τα αποτελέσματα της δοκιμής, συμπεριλαμβανομένης της 
ένδειξης επιτυχίας/αποτυχίας (PASS/FAIL)

• Εύκολος χειρισμός

• Μικρό μέγεθος

Το CableMaster 200 εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό και τη μεγάλη οθόνη του, η οποία εμφανίζει άμεσα ευανάγνωστα 
μηνύματα. Το CableMaster 200 ελέγχει καλωδιώσεις Ethernet για ανοιχτό κύκλωμα, βραχυκυκλώματα, διαχωρισμένα ζεύγη και 
εσφαλμένη σύνδεση συρμάτων, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. 

CableMaster 200

CableMaster 200 (RJ45)
Με RJ45 και ενσωματωμένη μονάδα δοκιμής από απόσταση, συσκευή δοκιμής για 
καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους, ενσωματωμένη γεννήτρια τόνων, έλεγχο αντιστοίχισης 
συρμάτων, διασταυρούμενων και διαχωρισμένων ζευγών

Κωδικός προϊόντος:

226504
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Οικονομική συσκευή δοκιμής καλωδίων για την εργαλειοθήκη σας

Το CableMaster 400 είναι η λύση „όλα σε ένα“ για τον εντοπισμό 
σφαλμάτων καλωδίου σε καλώδια δεδομένων, τηλεφωνικά καλώδια 
και ομοαξονικά καλώδια. Ή μεγάλη οθόνη LCD εμφανίζει πολλαπλές 
καταστάσεις σφαλμάτων και παρέχει ένδειξη επιτυχίας/αποτυχίας (Pass/
Fail) όταν χρειάζεται. Το CableMaster 400 είναι η λύση για τον έλεγχο 
των πολύπλοκων καλωδιώσεων που υπάρχουν στα σύγχρονα συστήματα 
πληροφοριών και ψυχαγωγίας. Ή ενσωματωμένη γεννήτρια τόνων είναι 
χρήσιμη για την ανίχνευση σφαλμάτων και την εύρεση των άκρων 
τερματισμού για εγκατεστημένα καλώδια κάθε τύπου. Με τη χρήση 
των ενσωματωμένων σετ δοκιμής από απόσταση και αντιστοίχισης 
συρμάτων, ένας χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει έως 19 απομακρυσμένα 
σετ αντιστοίχισης συρμάτων.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Δοκιμή καλωδίων φωνής (6 συρμάτων), δεδομένων (8 συρμάτων) και βίντεο (ομοαξονικά)

• Δοκιμή και υπόδειξη ακίδων με βραχυκυκλώματα, ανοιχτό κύκλωμα, αντίστροφες συνδέσεις, εσφαλμένη σύνδεση 
συρμάτων και διαχωρισμένα ζεύγη

• Εμφάνιση εικονιδίου „Pass“ για τηλεφωνικά καλώδια 6 ακίδων με σωστή σύνδεση συρμάτων και εικονιδίου „Rev“ για 
καλώδια με αντίστροφα συνδεδεμένες ακίδες

• Ευανάγνωστη, πολύ μεγάλη οθόνη LCD 7 τμημάτων με μεγάλα εικονίδια

• Γεννήτρια τόνων με επιλεγόμενη διακύμανση τόνων και επιλεγόμενες ακίδες μεταφοράς τόνου. Ανίχνευση πολλαπλών 
καλωδίων, λειτουργία με τέσσερις διαφορετικούς τόνους για γρήγορη διάκριση μεταξύ των αντίστοιχων εξόδων

• Χώρος αποθήκευσης για την κύρια μονάδα δοκιμής από απόσταση RJ στο κάτω μέρος της θήκης

• Αντιστοίχιση 19 θέσεων τη φορά

• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος για μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

• Αυτόματη απενεργοποίηση

Το CableMaster 400 είναι η λύση για τον έλεγχο των πολύπλοκων καλωδιώσεων που υπάρχουν στα σύγχρονα συστήματα 
πληροφοριών και ψυχαγωγίας. Ανθεκτικό και κατασκευασμένο για πολλά χρόνια χρήσης, το CableMaster 400 είναι η ιδανική λύση 
για ακριβή και εύκολα αποτελέσματα δοκιμών στο πεδίο.

CableMaster 400

CableMaster 400
Συσκευή δοκιμής καλωδίων με υποδοχές σύνδεσης RJ45, RJ11, 
ομοαξονικά (τύπου F), ενσωματωμένη μονάδα δοκιμής από απόσταση, ενσωματωμένη 
γεννήτρια τόνων, ελέγχει όλες τις συνδέσεις καλωδίων, αντιστοιχία συρμάτων που δείχνει 
βραχυκυκλώματα, διακοπές, διασταυρούμενα και διαχωρισμένα ζεύγη, περιλαμβάνει RJ45 
σε „κροκοδειλάκι“, προσαρμογέα F, 5 υποδοχές δικτύου και ομοαξονικές για δοκιμές από 
απόσταση

Κωδικός προϊόντος:

226501
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ΣΥΣΚΕΥΉ ΔΌΚΙΜΉΣ

Οικονομική συσκευή δοκιμής καλωδίων και εντοπισμού 
σφαλμάτων

Το CableMaster 450 είναι το εργαλείο „όλα σε ένα“ για τον εντοπισμό 
σφαλμάτων καλωδίου σε καλώδια δεδομένων, τηλεφωνικά καλώδια 
και ομοαξονικά καλώδια. Ή λειτουργία μέτρησης μήκους επιτρέπει την 
εύκολη μέτρηση της διαδρομής ενός καλωδίου ή της απόστασης μέχρι 
το σφάλμα. Ή ενσωματωμένη γεννήτρια τόνων είναι χρήσιμη για την 
ανίχνευση σφαλμάτων και την εύρεση των άκρων τερματισμού για 
εγκατεστημένα καλώδια κάθε τύπου. Με τη χρήση των συνδεδεμένων 
σετ δοκιμής από απόσταση και αντιστοίχισης συρμάτων, ένας χρήστης 
μπορεί να αναγνωρίσει έως 19 απομακρυσμένα σετ αντιστοίχισης 
συρμάτων.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Δοκιμή καλωδίων φωνής (6 συρμάτων), δεδομένων (8 συρμάτων) και βίντεο (ομοαξονικά)

• Δοκιμή και υπόδειξη ακίδων με βραχυκυκλώματα, ανοιχτό κύκλωμα, αντίστροφες συνδέσεις, εσφαλμένη σύνδεση 
συρμάτων και διαχωρισμένα ζεύγη

• Εμφάνιση εικονιδίου „Pass“ για τηλεφωνικά καλώδια 6 ακίδων με σωστή σύνδεση συρμάτων και εικονιδίου „Rev“ για 
καλώδια με αντίστροφα συνδεδεμένες ακίδες

• Μέτρηση του μήκους ή της απόστασης μέχρι το σφάλμα (ανοιχτό κύκλωμα, βραχυκύκλωμα)

• Ευανάγνωστη, πολύ μεγάλη οθόνη LCD 7 τμημάτων με μεγάλα εικονίδια

• Γεννήτρια τόνων με επιλεγόμενη διακύμανση τόνων και επιλεγόμενες ακίδες μεταφοράς τόνου. Ανίχνευση πολλαπλών 
καλωδίων, λειτουργία με τέσσερις αποκλειστικούς τόνους για γρήγορη διάκριση μεταξύ των αντίστοιχων εξόδων

• Χώρος αποθήκευσης για την κύρια μονάδα δοκιμής από απόσταση RJ στο κάτω μέρος της θήκης

• Αντιστοίχιση 19 θέσεων τη φορά

• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος για μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

• Αυτόματη απενεργοποίηση

Το CableMaster 450 είναι η λύση για τον έλεγχο των πολύπλοκων καλωδιώσεων που υπάρχουν στα σύγχρονα συστήματα 
πληροφοριών και ψυχαγωγίας. Ή λειτουργία μέτρησης μήκους επιτρέπει την εύκολη μέτρηση της διαδρομής ενός καλωδίου ή της 
απόστασης μέχρι την εμφάνιση του σφάλματος. Ή ενσωματωμένη γεννήτρια τόνων είναι χρήσιμη για την ανίχνευση σφαλμάτων 
και την εύρεση των άκρων τερματισμού για εγκατεστημένα καλώδια κάθε τύπου. Με τη χρήση των συνδεδεμένων σετ δοκιμής 
από απόσταση και αντιστοίχισης συρμάτων, ένας χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει έως 19 απομακρυσμένα σετ αντιστοίχισης 
συρμάτων. Ανθεκτικό και κατασκευασμένο για πολλά χρόνια χρήσης, το CableMaster 450 είναι η ιδανική λύση για ακριβή και 
εύκολα αποτελέσματα δοκιμών στο πεδίο.

CableMaster 450

CableMaster 450
Συσκευή δοκιμής καλωδίων με υποδοχές σύνδεσης RJ45, RJ11, ομοαξονικά (τύπου F), 
ενσωματωμένη μονάδα δοκιμής από απόσταση, μέτρηση μήκους και ενσωματωμένη 
γεννήτρια τόνων, ελέγχει όλες τις συνδέσεις καλωδίων, αντιστοιχία συρμάτων που δείχνει 
βραχυκυκλώματα, διακοπές, διασταυρούμενα και διαχωρισμένα ζεύγη, περιλαμβάνει RJ45 
σε „κροκοδειλάκι“, προσαρμογέα τύπου F, 5 υποδοχές δικτύου και ομοαξονικές για δοκιμές 
από απόσταση

Κωδικός προϊόντος:

226502
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ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Δοκιμή καλωδίων δικτύου και ομοαξονικών καλωδίων (υποδοχή RJ45 και υποδοχή F)

• Εμφάνιση της αντιστοιχίας των συρμάτων σε γράφημα για τη γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων

• Προσδιορισμός του μήκους του καλωδίου και της απόστασης μέχρι το σφάλμα με εκτέλεση πλήρους μέτρησης TDR

• Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης για εξαιρετική αναγνωσιμότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον

• Δημιουργία αναφορών δοκιμής και τεκμηρίωσης με λογισμικό αναφορών που λειτουργεί σε PC

• Εκτεταμένες δυνατότητες δοκιμής και εύρεσης σφαλμάτων όπως: ανίχνευση καλωδίου/αναγνώριση θύρας με τη χρήση 
ανιχνευτή τόνου, ανίχνευση και δοκιμή PoE, δοκιμή ζεύξης έως 1 Gb/s, αναγνώριση εξόδου/θύρας με μονάδες δοκιμής ID 
από απόσταση

Το CableMaster 600 διαθέτει μια ενσωματωμένη γεννήτρια τόνων που στέλνει ένα διαμορφωμένο ηχητικό σήμα στο καλώδιο. Ό 
τόνος μπορεί να ανιχνευθεί από έναν προαιρετικό ανιχνευτή τόνου που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του καλωδίου (καλώδια 
χωρίς θωράκιση και χωρίς σήμανση) και την αναγνώριση εξόδου/θύρας. Όι μονάδες δοκιμής ID καλωδίων από απόσταση επιτρέπουν 
στο χρήστη να προσδιορίσει ποια έξοδος είναι συνδεδεμένη με την κατάλληλη θύρα σε έναν πίνακα συνδέσεων.

Δοκιμές καλωδίωσης

Το CableMaster 600 διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες δοκιμής για καλώδια δικτύου RJ45, τηλεφωνικά καλώδια και ομοαξονικά 
καλώδια. Το CableMaster 600 αποτελείται από μια κεντρική μονάδα και μια μονάδα δοκιμής δικτύου/τηλεφώνου και δοκιμής ID 
από απόσταση, και είναι το ιδανικό εργαλείο για τον έλεγχο καλωδιώσεων τύπου RJ45, εμφανίζοντας τα αποτελέσματα σε μορφή 
αντιστοιχίας συρμάτων. Επαληθεύει τη συνέχεια, ελέγχει για αντίστροφες συνδέσεις, εσφαλμένη σύνδεση συρμάτων, διαχωρισμένα 
ζεύγη, βραχυκυκλώματα και ανοιχτό κύκλωμα. Το μήκος του καλωδίου και η απόσταση μέχρι το ανοιχτό κύκλωμα προσδιορίζονται 
με χρήση του ενσωματωμένου TDR (Ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου).

CableMaster 600
Έπαγγελματική συσκευή δοκιμής καλωδίων για δεδομένα, φωνή και 
βίντεο

Το CableMaster 600 είναι μια συσκευή δοκιμής καλωδίων για καλωδιώσεις δικτύου, 
τηλεφώνου και ομοαξονικές, καθώς και για τον προσδιορισμό του μήκους του καλωδίου 
και της απόστασης μέχρι το σφάλμα. Διαθέτει υποδοχή RJ45 για καλώδια δικτύου 
και υποδοχή τύπου F για ομοαξονικά καλώδια. Το CableMaster 600 επαληθεύει την 
αντιστοιχία των συρμάτων, προσδιορίζει το μήκος του καλωδίου και την απόσταση 
μέχρι το σφάλμα. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν και να τεκμηριωθούν 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό δημιουργίας αναφορών που λειτουργεί σε PC. Το 
CableMaster 600 προσφέρει πολλές λειτουργίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, 
όπως η ανίχνευση καλωδίου, ο εντοπισμός ζεύξης έως 1Gb/s, οι δοκιμές PoE και η 
αναγνώριση θύρας/εξόδου με μονάδες δοκιμής ID από απόσταση. Το CableMaster 600 
είναι ιδανικό για επαγγελματίες τεχνικοί εγκατάστασης και διαχειριστές δικτύου που 
πραγματοποιούν δοκιμές σε καλωδιώσεις δικτύου (RJ45) και ομοαξονικές καλωδιώσεις, 
καθώς επαληθεύει την ορθότητα της καλωδίωσης, προσδιορίζει τα μήκη των καλωδίων 
και τεκμηριώνει τα πάντα σε αναφορές δοκιμής. 
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CableMaster 600
Επαγγελματική συσκευή δοκιμής καλωδίων με 1 μονάδα δοκιμής από απόσταση, 6 
μπαταρίες AA, 2 καλώδια RJ45, καλώδιο micro USB και θήκη

CableMaster 650
Συσκευή δοκιμής καλωδίων,
με 1 ανιχνευτή τόνων CableTracker CT15
8 μονάδες δοκιμής ID δικτύου/τηλεφώνου από απόσταση, 
συγκρότημα καλωδίου RJ45 σε „κροκοδειλάκια“,
1-20 ομοαξονικές υποδοχές δοκιμής ID από απόσταση 
6 μπαταρίες AA,
9 καλώδια RJ45,
καλώδιο micro USB και θήκη

Κωδικός προϊόντος:

226515

Κωδικός προϊόντος:

226516

ΣΥΣΚΕΥΉ ΔΌΚΙΜΉΣ

Δοκιμή δικτύου

Το CableMaster 600 επιτρέπει τη γρήγορη αναγνώριση των θυρών/εξόδων δικτύου εμφανίζοντας ταυτόχρονα την ικανότητα και την 
τρέχουσα κατάσταση της ζεύξης. Επιπλέον, ανιχνεύεται και εμφανίζεται η παρουσία PoE (ρεύμα μέσω Ethernet) η οποία μπορεί να 
ελεγχθεί με έναν έλεγχο φορτίου συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.3 af/at.

Αποθήκευση και αναφορές
Τα αποτελέσματα της δοκιμής καλωδίων μπορούν να αποθηκευτούν στην κύρια μονάδα και να εξαχθούν στο λογισμικό αναφορών 
eXport που λειτουργεί σε PC μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB. Το eXport είναι το κεντρικό λογισμικό για τη δημιουργία 
επαγγελματικών αναφορών δοκιμής και υποστηρίζει και άλλα όργανα μέτρησης και δοκιμής της Psiber.
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ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Δοκιμή καλωδίων δικτύου και ομοαξονικών καλωδίων (υποδοχή RJ45 και υποδοχή τύπου F)

• Εμφάνιση της αντιστοιχίας των συρμάτων σε γράφημα για τη γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων

• Προσδιορισμός του μήκους του καλωδίου και της απόστασης μέχρι το σφάλμα με εκτέλεση πλήρους μέτρησης TDR

• Αναγνώριση καλωδίου/θύρας με χρήση των μονάδων δοκιμής ID καλωδίου/θύρας από απόσταση

• Ανίχνευση PoE και δοκιμή φορτίου

• Δοκιμή ζεύξης έως και 1 Gbit/s για αναγνώριση της ικανότητας και της τρέχουσας κατάστασης της ζεύξης

• Δυνατότητα ping σε μεμονωμένες διευθύνσεις ή λίστες διευθύνσεων IPv4 και IPv6 καθώς και σε οποιαδήποτε διεύθυνση 
URL στο Internet

• Ανακάλυψη δικτύου με δημιουργία λίστας συσκευών εκπομπής

• Ανακάλυψη CDP/LLDP/NDP και VLAN

• Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης για εξαιρετική αναγνωσιμότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον

• Δημιουργία αναφορών δοκιμής και τεκμηρίωσης με λογισμικό αναφορών που λειτουργεί σε PC

Ή επαγγελματική συσκευή δοκιμής καλωδίων CableMaster 800 είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, όσον 
αφορά την εξακρίβωση της εξόδου που είναι συνδεδεμένη με την κατάλληλη θύρα του πίνακα συνδέσεων, μετά την εγκατάσταση, 
για τον ποιοτικό έλεγχο και την τεκμηρίωση της καλωδίωσης, αλλά και κατά τη λειτουργία, για την αντιμετώπιση προβλημάτων του 
δικτύου.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής εμφανίζονται στην πλήρως έγχρωμη οθόνη γραφικών με σαφή και κατανοητό τρόπο. Τα αποτελέσματα 
της δοκιμής μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή και να εξαχθούν σε ένα PC για αξιολόγηση ή τεκμηρίωση με το δωρεάν 
λογισμικό αναφορών για PC.

CableMaster 800
Συσκευή δοκιμής καλωδίων και διαγνωστικών ελέγχων δικτύου

Το CableMaster 800 είναι μια επαγγελματική συσκευή δοκιμής καλωδίων που 
διαθέτει υποδοχή RJ45 για καλώδια δικτύου και υποδοχή τύπου F για ομοαξονικά 
καλώδια. Το CableMaster 800 επαληθεύει την αντιστοιχία των συρμάτων και 
προσδιορίζει το μήκος του καλωδίου και την απόσταση μέχρι το σφάλμα. 
Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν και να τεκμηριωθούν στο 
λογισμικό αναφορών που λειτουργεί σε PC. Επιπλέον, το CableMaster 800 
παρέχει πολλές διαγνωστικές λειτουργίες δικτύου για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων, όπως η ανίχνευση καλωδίου, ο εντοπισμός ζεύξης έως και 
1Gb/s, η λειτουργία ping, η ανακάλυψη δικτύου, οι έλεγχοι PoE και πολλά 
άλλα. Το CableMaster 800 είναι ιδανικό για επαγγελματίες τεχνικούς 
εγκατάστασης και διαχειριστές δικτύων που διεξάγουν δοκιμές και 
αντιμετώπιση προβλημάτων σε καλωδιώσεις δικτύων (RJ45) και ομοαξονικές 
καλωδιώσεις σε ενεργά δίκτυα.
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CableMaster 800
Έπαγγελματική συσκευή δοκιμής καλωδίων και δικτύου
Δοκιμή όλων των συνδέσεων καλωδίων και της αντιστοιχίας των συρμάτων, με εμφάνιση 
βραχυκυκλωμάτων και διακοπών
Δοκιμή καλωδιώσεων δεδομένων RJ-45, τηλεφωνικών και ομοαξονικών καλωδιώσεων 
Συσκευή δοκιμής ενεργού δικτύου
Δοκιμή σύνδεσης, ταχύτητας και PoE σε ενεργό δίκτυο,  
λειτουργία αποθήκευσης και τεκμηρίωσης (λογισμικό PC)
Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη και ενσωματωμένη γεννήτρια τόνων
Περιλαμβάνει:
1 κύρια μονάδα CableMaster 800
1 μονάδα δοκιμής από απόσταση
2 καλώδια RJ45
6 μπαταρίες AA, καλώδιο micro USB, θήκη
Προαιρετικά παρελκόμενα:
Ό ανιχνευτής τόνου PS_CT 15 πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά ως PS_CT 15

CableMaster 850
Έπαγγελματική συσκευή δοκιμής καλωδίων και δικτύου με χρήσιμα παρελκόμενα
Λειτουργεί όπως το PD_CM800 (κωδικός προϊόντος 226520)
Περιλαμβάνει:
1 κύρια μονάδα CableMaster 800
1 ανιχνευτή τόνου Cable Tracker CT15
8 μονάδες δοκιμής από απόσταση
1 καλώδιο RJ45/κροκοδειλάκι
20 ομοαξονικές μονάδες δοκιμής από απόσταση με σήμανση (1-20)
9 καλώδια RJ45
6 μπαταρίες AA, καλώδιο micro USB, θήκη

Κωδικός προϊόντος:
226520

Κωδικός προϊόντος:
226521

Δοκιμές καλωδίωσης
Το CableMaster 800 διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες δοκιμής για καλώδια δικτύου RJ45, τηλεφωνικά καλώδια 
και ομοαξονικά καλώδια. Το CableMaster 800 αποτελείται από μια κεντρική μονάδα και μια μονάδα δοκιμής ID από 
απόσταση, και είναι το ιδανικό εργαλείο για τον έλεγχο καλωδιώσεων τύπου RJ45, εμφανίζοντας τα αποτελέσματα 
σε μορφή αντιστοιχίας συρμάτων σε μια έγχρωμη οθόνη με γραφικά. Επαληθεύει τη συνέχεια, ελέγχει για 
αντίστροφες συνδέσεις, εσφαλμένη σύνδεση συρμάτων, διαχωρισμένα ζεύγη, βραχυκυκλώματα και ανοιχτό κύκλωμα.  
Το μήκος του καλωδίου και η απόσταση μέχρι το ανοιχτό κύκλωμα προσδιορίζονται με χρήση του ενσωματωμένου TDR 
(Ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου). 

Το CableMaster 800 διαθέτει μια ενσωματωμένη γεννήτρια τόνων που στέλνει ένα διαμορφωμένο ηχητικό σήμα στο καλώδιο, το 
οποίο ανιχνεύεται από έναν προαιρετικό ανιχνευτή τόνου που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του καλωδίου (καλώδια χωρίς 
θωράκιση και χωρίς σήμανση) και την αναγνώριση εξόδου/θύρας. Όι αριθμημένες μονάδες δοκιμής ID καλωδίων από απόσταση 
επιτρέπουν στο χρήστη να προσδιορίσει εύκολα ποια έξοδος είναι συνδεδεμένη με την κατάλληλη θύρα σε έναν πίνακα συνδέσεων.

ΣΥΣΚΕΥΉ ΔΌΚΙΜΉΣ
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ΧΑΛΚΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
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Qualifier Certifier

Qualifier or Certifier?
Which test equipment is
the right one?

NetXpert
1400

WireXpert
500

WireXpert
4500

Order No. 226533 228071 228070

Application

Typical Applications

Home Cabling

Office Cabling

Industrial Cabling

Data Center

Measurements against Generic Standards

ANSI/TIA 568 (US)

ISO/IEC 11801 (International)

EN 50173 (Europe)

Testing against Application Standards

IEEE802.3 Fast Ethernet 100Mbit/s Clause 25

IEEE802.3 Gigabit Ethernet 1000Mbit/s Clause 40

IEEE 802.3af PoE 12,95W

IEEE 802.3at PoE+ 21,9W

Passive Test and Measurement Parameters

Wire Map

Length

Tone Generator

RF Measurements (NEXT; Insertion Loss, Return Loss, ...)

Signal-to-Noise-Ratio

Delay Skew

Test frequency until 500 MHz until 2.500 MHz

Active Test Parameters

Ethernet Capability

DHCP test

Ping (single and list)

Discovery function (LLDP;CDP;NDP)

Port LED Activation

VLAN Recognition

Trace Route

Bit-Error-Rate Test

Reporting

Report generation already in tester

PC Reporting software

ΕΠΙΣΚΌΠΉΣΉ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΞΙΌΛΌΓΉΣΉΣΠΙΣΤΌΠΌΙΉΣΉΣ

Copper Fiber
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Συσκευή αξιολόγησης Gigabit LAN με εργαλείο διαγνωστικών 
ελέγχων δικτύου
Εύκολη δοκιμή καλωδίων και πιστοποίηση ταχύτητας Ethernet

Το NetXpert 1400 παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την αξιολόγηση 
καλωδίων και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ενεργά δίκτυα, 
επιτρέποντας την πολύ γρήγορη, απλή επαλήθευση και τεκμηρίωση 
της ικανότητας των καλωδίων σύνδεσης να υποστηρίζουν λειτουργία 
συμβατή με Gigabit Ethernet σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.3ab.

Ένα αποτέλεσμα επιτυχίας/αποτυχίας (Pass/Fail) δείχνει εάν η υπάρχουσα 
καλωδίωση μπορεί να υποστηρίξει ρυθμούς δεδομένων έως 1Gbit/s.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Δοκιμή δικτυακών και ομοαξονικών καλωδιώσεων

• Αξιολόγηση καλωδίωσης δεδομένων όσον αφορά τη συμμόρφωση με το IEEE 802.3 σε ρυθμούς μετάδοσης έως 1Gbit/s 
(BERT)

• Προσδιορισμός του λόγου σήματος προς θόρυβο (SNR)

• Μέτρηση της απόκλισης χρόνου καθυστέρησης

• Εκτέλεση πλήρους TDR για μετρήσεις μήκους ζεύγους και απόστασης μέχρι το σφάλμα

• Πλήρως έγχρωμη αντιστοιχία συρμάτων που δείχνει ανοιχτό κύκλωμα, βραχυκυκλώματα, εσφαλμένες συνδέσεις συρμάτων 
και διαχωρισμένα ζεύγη

• Δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων στη συσκευή δοκιμής και δημιουργίας

• αναφορών με αποτελέσματα επιτυχίας/αποτυχίας (Pass/Fail) βάσει προτύπων

Το NetXpert 1400 είναι μια οικονομική εναλλακτική λύση για τεχνικούς εγκατάστασης και διαχειριστές συστημάτων καλωδίωσης 
δικτύων για τα οποία η αξιολόγηση εύρους ζώνης της καλωδίωσης έως Gigabit Ethernet είναι επαρκής. Το NetXpert 1400 επιτρέπει 
στους χρήστες να ελέγξουν εάν οι ζεύξεις της καλωδίωσης είναι σε θέση να υποστηρίξουν μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων έως 
1Gbit/s, ανεξάρτητα από την κατηγορία των εγκατεστημένων καλωδίων, των πινάκων συνδέσεων ή των εξόδων.

Μέσω της εκτέλεσης ελέγχων βάσει προτύπων με πραγματικά δεδομένα σύμφωνα με το IEEE 802.3ab και ελέγχων ρυθμού 
σφαλμάτων bit (BERT), το NetXpert 1400 ελέγχει τη χωρίς σφάλματα μετάδοση δεδομένων στα 100 MBit/s ή στο 1 Gbit/s. Επιπλέον, 
μπορεί να εμφανίσει τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος συμπεριλαμβανομένου του λόγου σήματος προς 
θόρυβο (SNR) και της απόκλισης χρόνου καθυστέρησης. Ή απόκλιση χρόνου καθυστέρησης σε ένα καλώδιο 4 ζευγών υποδεικνύει τη 
χρονική καθυστέρηση του σήματος μεταξύ των ζευγών και μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του Gigabit Ethernet.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων συνέχειας για τα 8 σύρματα και τη θωράκιση εμφανίζονται έγχρωμα σε μορφή αντιστοιχίας συρμάτων, 
με ταυτόχρονη εμφάνιση των σφαλμάτων στα καλώδια, όπως το ανοιχτό κύκλωμα, τα βραχυκυκλώματα, οι εσφαλμένες συνδέσεις 
συρμάτων και τα διαχωρισμένα ζεύγη, με σαφή και κατανοητό τρόπο. Το μήκος του καλωδίου και η απόσταση μέχρι το σφάλμα 
καλωδίου προσδιορίζονται με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας TDR (Ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου). 
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ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΞΙΌΛΌΓΉΣΉΣ

Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν στο NetXpert 1400 και να 
παραχθούν έγχρωμες αναφορές για σκοπούς τεκμηρίωσης. Διαθέτοντας 
ένα σύνολο δυνατοτήτων δοκιμών δικτύου, το NetXpert 1400 σάς βοηθά 
στην επαλήθευση των παραμέτρων του δικτύου και στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων, καθώς οποιεσδήποτε μετακινήσεις, προσθήκες ή αλλαγές 
(MAC) απαιτούν νέα επαλήθευση. Το 1400 NetXpert επαληθεύει, όταν 
συνδεθεί σε μια έξοδο επικοινωνίας, εάν είναι δυνατή η σύνδεση με τον 
μεταγωγέα και ποιες ταχύτητες σύνδεσης υποστηρίζονται (έως 1Gbit/s). 
Ή δοκιμή μέσω ping ανιχνεύει τη διαθεσιμότητα για μεμονωμένες 
διευθύνσεις και λίστες διευθύνσεων IPv4 και IPv6 και για κάθε διεύθυνση 
URL με δυνατότητα επιλογής από το χρήστη.

Εκτός από αυτό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από μια σειρά άλλων δοκιμών 
δικτύου, όπως η ανακάλυψη LLDP/CDP/NDP και VLAN και οι συνοπτικές 
δοκιμές PoE (ρεύμα μέσω Ethernet), συμπεριλαμβανομένης μιας δοκιμής 
φορτίου. 

• Δοκιμή ζεύξης έως και 1 Gbit/s για αναγνώριση της ικανότητας και 
της κατάστασης της ζεύξης

•  Δυνατότητα ping σε μεμονωμένες διευθύνσεις ή λίστες διευθύνσεων 
IPv4 και IPv6 (πρόβλεψη για Ipv6) καθώς και σε οποιαδήποτε 
διεύθυνση URL στο Internet

• Ανακάλυψη CDP/LLDP/NDP και VLAN

• Ανίχνευση PoE/PoE+ και δοκιμή φορτίου για πτώση τάσης

• Δοκιμή DHCP

• Ανίχνευση διαδρομής

• Αναγνώριση θύρας μεταγωγέα με αναβοσβήσιμο του LED της θύρας 

Πλήρως έγχρωμη, εύχρηστη οθόνη αφής
Ή πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής και τα πρόσθετα 4 κουμπιά καθιστούν 
το NetXpert 1400 εύκολο στη χρήση, ενώ η υψηλής ανάλυσης 
έγχρωμη οθόνη εγγυάται εξαιρετική αναγνωσιμότητα σε οποιοδήποτε 
περιβάλλον. Ή στιβαρή σχεδίασή του είναι ιδανική για περιβάλλοντα 
δύσκολου χειρισμού. Είναι δυνατή η δημιουργία αναφορών δοκιμών και 
τεκμηρίωσης απευθείας από τη συσκευή.

NetXpert 1400
Συσκευή αξιολόγησης δικτύου/καλωδίωσης
Δοκιμή όλων των συνδέσεων καλωδίων και της αντιστοιχίας των συρμάτων, με εμφάνιση 
βραχυκυκλωμάτων και διακοπών
Δοκιμές δικτύου με PoE, συνδεσιμότητα ζεύξης, LLDP, ping και DHCP
Αξιολόγηση της συνδεσιμότητας κατά IEEE για έως και 1 Gbit/s
Κύρια μονάδα NetXpert, ενεργή μονάδα δοκιμής από απόσταση, 2 τροφοδοτικά, κάρτα SD 
4 GB
καλώδιο micro USB, 1 σετ υποδοχών δικτύου και ομοαξονικών υποδοχών για δοκιμές από 
απόσταση (με αριθμούς 1-5 για το κάθε ένα), σύνδεσμος ζεύξης τύπου F
2 καλώδια διασύνδεσης δικτύου, 2 αναλώσιμα καλώδια, ιμάντας και κλιπ ανάρτησης, θήκη 
μεταφοράς

Κωδικός προϊόντος:

226533
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ρυθμός σφαλμάτων bit, λόγος σήματος προς θόρυβο και 
προσδιορισμός απόκλισης χρόνου καθυστέρησης - μπορείτε 
να βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα και την ποιότητα του 
καλωδίου. Μέσω αυτής της προσέγγισης, μπορείτε όχι μόνο 
να μάθετε σχεδόν αμέσως εάν το δίκτυο λειτουργεί όπως θα 
έπρεπε, αλλά μπορείτε επίσης να εντοπίσετε σφάλματα και να 
τεκμηριώσετε το σύστημα. Όι τρέχουσες ολοένα αυξανόμενες 
απαιτήσεις για εύρος ζώνης σημαίνουν μια τεράστια αύξηση 
στον αριθμό των καλωδίων δικτύου που χρησιμοποιούνται για 
την επικοινωνία (δεδομένων, τηλεφώνου, ομοαξονικά, ήχου...), 
καθώς και για τη διαχείριση κτιρίων (ασφάλεια, πρόσβαση, 
συναγερμοί...). Ή σπουδαιότητα του Ethernet αυξάνεται και ο 
ρόλος του διευρύνεται.

Καθώς τα συστήματα συνδέονται ολοένα και περισσότερο 
μεταξύ τους και οι μετακινήσεις, οι προσθήκες και οι αλλαγές 
γίνονται πιο συχνές, είναι σημαντικό να εξακριβώνεται εάν τα 
μεμονωμένα καλώδια και οι δέσμες καλωδίων λειτουργούν 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, καθώς και να εξασφαλίζεται 
ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κατά μήκος της γραμμής. Αυτός ο 
έλεγχος είναι πιο περίπλοκος από ό,τι φαίνεται με την πρώτη 
ματιά. Όι τεχνικοί εγκατάστασης πρέπει να προσκομίζουν 
έγγραφα „απόδειξης της απόδοσης“ και να πραγματοποιούν 
δοκιμές εκ των προτέρων. Το πρότυπο IEEE 802.3ab 
1000BASE-T παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για πολλές 
παραμέτρους δοκιμής για την επαλήθευση συσκευών Gigabit.

Εάν οι δοκιμές του δικτύου πραγματοποιηθούν με 
καθυστέρηση, είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, πολλά μπορεί 
να πάνε στραβά. Αυτό μπορεί να αυξήσει το κόστος του 
δικτύου. Όι δοκιμές πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα 
των διαδικασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης. Όι συνδέσεις 
συχνά ελέγχονται ξεχωριστά όσον αφορά την πιστοποίηση, 
την αξιολόγηση και την επαλήθευση. Προσπαθείτε να 
βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση συμμορφώνεται με τα πρότυπα 
του κλάδου, μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτούμενες 
ταχύτητες δικτύου και είναι συνδεδεμένη σωστά. Ένα τέταρτο 
κοινό στοιχείο είναι η ενεργή αντιμετώπιση προβλημάτων. 
Από τα παραπάνω, η πιστοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως το 
πιο αυστηρό. Με βάση τα πρότυπα TIA και ISO, τα παραπάνω 
έχουν ως αποτέλεσμα είτε „Επιτυχία“ (Pass) είτε „Αποτυχία“ 
(Fail) για μια μετρούμενη σύνδεση.

Πολλαπλές δοκιμές για μεγαλύτερη ακρίβεια
Όι διαχειριστές και οι τεχνικοί εγκατάστασης θέλουν απλώς 
να γνωρίζουν εάν ένα δίκτυο καλωδίωσης λειτουργεί και 
μπορεί να υποστηρίξει το εύρος ζώνης του Gigabit, όχι μόνο 
για τα νέα εγκατεστημένα δίκτυα, αλλά και όταν τα υπάρχοντα 
δίκτυα αλλάζουν ή επεκτείνονται. Ή αξιολόγηση μπορεί να 
ολοκληρωθεί με τη μέτρηση λίγων προσεκτικά επιλεγμένων 
παραμέτρων από τα σχετικά πρότυπα μετάδοσης και τη 
χρήση αυτών των βασικών δοκιμών για τη λήψη πολύτιμων 
αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, εάν οι δοκιμές δείξουν ότι ένα δίκτυο δεν 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, είναι χρήσιμο να εντοπίσετε 
πού βρίσκεται το πρόβλημα και να πάρετε μια ένδειξη για το 
τι το προκαλεί, χωρίς εκτεταμένες δοκιμές των παραμέτρων 
LF και RF. Τα βραχυκυκλώματα, οι εσφαλμένες συνδέσεις 
συρμάτων και τα διαχωρισμένα ζεύγη επηρεάζουν την 
απόδοση του συστήματος, επομένως η αναγνώρισή τους έχει 
ζωτική σημασία στη λήψη αποτελεσματικών βημάτων για 
την αποκατάσταση των αστοχιών.

Ευκολοτερος Ελεγχος Για Τη
Συμβατοτητα Με Gigabit
Πιστοποίηση ταχύτητας Ethernet                                                                                                 
Συσκευή αξιολόγησης LAN και διαγνωστικών ελέγχων δικτύου 

Ή δοκιμή στο πεδίο παθητικών δικτύων που προορίζονται για μεταγενέστερη χρήση ως δίκτυα Gigabit ενδέχεται να είναι μια 
περίπλοκη, χρονοβόρα και δαπανηρή υπόθεση. Με τη διεξαγωγή τριών απλών δοκιμών -
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Ό έλεγχος του ρυθμού σφαλμάτων bit (BER), ο λόγος σήματος 
προς θόρυβο (SNR) και ο προσδιορισμός της απόκλισης 
χρόνου καθυστέρησης αποτελούν συνήθεις μεθόδους 
δοκιμής. Ή εκτέλεση και των τριών σε μία μόνο συνεδρία 
και η διασταύρωση των αποτελεσμάτων, αυξάνει την 
ακρίβεια των δοκιμών σε σημαντικό βαθμό. Όι περισσότερες 
επαγγελματικές συσκευές δοκιμής που χρησιμοποιούνται 
συνήθως για το σκοπό αυτό είναι, ωστόσο, πολύ ακριβές. 
Εάν δεν υπήρχε το NetXpert, θα έπρεπε να μεταφέρετε μαζί 
σας πολλές ακριβές συσκευές που δεν ενδείκνυνται όλες για 
περιβάλλοντα με αντίξοες συνθήκες.

Οικονομική δοκιμή καλωδίων και 
πιστοποίηση ταχύτητας Ethernet
Εδώ αναλαμβάνει το NetXpert 1400. Αυτή η μικρή, φορητή 
και ανθεκτική συσκευή μπορεί να ελέγχει για BER, SNR και 
απόκλιση χρόνου καθυστέρησης αλλά είναι έως και πέντε 
φορές φθηνότερη από άλλες συσκευές. Έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για τον έλεγχο μικρότερων εγκαταστάσεων, όπως 
δίκτυα μικρών γραφείων και γραφείων στο σπίτι, ιατρείων, 
δικηγορικών γραφείων και ούτω καθεξής. Ή χρήση του δεν 
απαιτεί ειδικές γνώσεις. Το οικονομικό NetXpert 1400 επιτρέπει 
στους τεχνικούς εγκατάστασης και τους διαχειριστές να βρίσκουν 
γρήγορα και εύκολα εάν τα συστήματα καλωδίωσης του δικτύου 
τους πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου IEEE 802.3ab, 
για συμβατότητα με Gigabit Ethernet και παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων σε ενεργά δίκτυα. 
Το αποτέλεσμα „Επιτυχία/Αποτυχία“ (Pass/Fail) δείχνει εάν η 
υπάρχουσα καλωδίωση υποστηρίζει ρυθμούς δεδομένων μέχρι 
1Gbit/s. 

Έπαλήθευση ζεύξεων
Το NetXpert δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επαληθεύσει 
εάν οι ζεύξεις των καλωδίων θα υποστηρίζουν μέγιστο ρυθμό 
δεδομένων έως 1 Gbit/s ανεξάρτητα από την κατηγορία 
των εγκατεστημένων καλωδίων, των πινάκων σύνδεσης ή 
των εξόδων. Μέσω της εκτέλεσης ελέγχων βάσει προτύπων 
με πραγματικά δεδομένα σύμφωνα με το IEEE 802.3ab και 
ελέγχων ρυθμού σφαλμάτων bit (BERT), το NetXpert 1400 
ελέγχει τη χωρίς σφάλματα μετάδοση δεδομένων έως και το 1 
Gbit/s. Επιπλέον, μπορεί να εμφανίσει τις παραμέτρους που 
επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος συμπεριλαμβανομένου 
του λόγου σήματος προς θόρυβο (SNR) και της απόκλισης 
χρόνου καθυστέρησης. Ή απόκλιση χρόνου καθυστέρησης σε 
ένα καλώδιο 4 ζευγών υποδεικνύει τη χρονική καθυστέρηση 
του σήματος μεταξύ των ζευγών και μπορεί να επηρεάσει την 
απόδοση του Gigabit Ethernet.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων συνέχειας για τα 8 σύρματα και 
τη θωράκιση εμφανίζονται έγχρωμα σε μορφή αντιστοιχίας 
συρμάτων, με ταυτόχρονη εμφάνιση των σφαλμάτων στα 
καλώδια, όπως το ανοιχτό κύκλωμα, τα βραχυκυκλώματα, οι 
εσφαλμένες συνδέσεις συρμάτων και τα διαχωρισμένα ζεύγη, 
με σαφή και κατανοητό τρόπο. Το μήκος του καλωδίου και η 
απόσταση μέχρι το σφάλμα καλωδίου προσδιορίζονται με τη 
χρήση προηγμένης τεχνολογίας TDR (Ανακλασίμετρο πεδίου 
χρόνου) και χωρητικότητας.

ΛΕΥΚΉ ΒΙΒΛΌΣ

1 GB Ethernet
APPROVED
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Δοκιμή και διάγνωση προβλημάτων δικτύου 

Με τις δυνατότητες δοκιμής για ενεργά δίκτυα που διαθέτει, το 
NetXpert 1400 σάς βοηθά στην επαλήθευση των παραμέτρων 
του δικτύου και στην αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς 
οποιεσδήποτε μετακινήσεις, προσθήκες ή αλλαγές (MAC) 
απαιτούν νέα επαλήθευση.

Το NetXpert 1400 επαληθεύει, όταν συνδεθεί σε μια έξοδο 
επικοινωνίας, εάν είναι δυνατή η σύνδεση με τον μεταγωγέα 
και ποιες ταχύτητες σύνδεσης υποστηρίζονται (έως 1Gbit/s). 
Ή δοκιμή μέσω ping ανιχνεύει τη διαθεσιμότητα για 
μεμονωμένες διευθύνσεις και λίστες διευθύνσεων IPv4 και 
IPv6 και για κάθε διεύθυνση URL με δυνατότητα επιλογής 
από το χρήστη. Ό χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει από 
μια σειρά άλλων δοκιμών δικτύου, όπως η ανακάλυψη 
LLDP/CDP/NDP και VLAN και οι συνοπτικές δοκιμές PoE 
(ρεύμα μέσω Ethernet), συμπεριλαμβανομένης μιας δοκιμής 
φορτίου. 

Ή πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής και τα πρόσθετα 4 κουμπιά 
καθιστούν το NetXpert 1400 εύκολο στη χρήση, ενώ η 
υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη εγγυάται εξαιρετική 
αναγνωσιμότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ή στιβαρή 
σχεδίασή του είναι ιδανική για περιβάλλοντα δύσκολου 
χειρισμού. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν στο 
NetXpert 1400 και να παραχθούν έγχρωμες αναφορές για 
σκοπούς τεκμηρίωσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
έχουν αποθηκευτεί εσωτερικά μπορούν να μεταφερθούν 
μέσω fl ash USB σε PC ή tablet σε μορφή PDF ή CSV και να 
εκτυπωθούν χωρίς ειδικό λογισμικό.

Ή δοκιμή συνδέσεων δικτύου με τον συνδυασμό τριών 
βασικών παραμέτρων σημαίνει ακριβή αποτελέσματα με 
μια εύχρηστη, φορητή και ανθεκτική συσκευή και είναι ο πιο 
γρήγορος και πιο αποδοτικός τρόπος για να εξακριβώσετε 
εάν οι ζεύξεις καλωδίωσης υποστηρίζουν μέγιστο ρυθμό 
δεδομένων έως 1Gbit/s. 

Συντάκτης: 
Alfred Huber, Τεχνικός Διευθυντής
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ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΙΣΤΌΠΌΙΉΣΉΣ

Ή πιο οικονομική συσκευή δοκιμής για πιστοποίηση 
χάλκινων καλωδιώσεων LAN

Όι εταιρείες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ολοένα και πιο 
συχνά σήμερα αναλαμβάνουν έργα εγκατάστασης συστημάτων 
καλωδιώσεων δικτύου. Το WireXpert 500 δίνει τη δυνατότητα 
στους τεχνικούς να πιστοποιούν εύκολα συστήματα χάλκινων 
καλωδιώσεων από CAT5e έως CAT6A (κατηγορία D έως κατηγορία 
EA) και να δημιουργούν επαγγελματικές αναφορές δοκιμής για τους 
πελάτες τους.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Προηγμένη πιστοποίηση καλωδίων έως 500 MHz

• Πιστοποίηση σύμφωνα με τις κατηγορίες D/E/EA και CAT 5e/6/6A των προτύπων

• Εξαιρετικά σύντομος χρόνος αυτόματης δοκιμής για καλώδια CAT6A και κατηγορίας EA

• Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ακρίβειας των TIA και ISO επιπέδου IIIe

• Δοκιμές πιστοποίησης καλωδίων διασύνδεσης μέσω αποκλειστικών προσαρμογέων

• Δοκιμές βιομηχανικού Ethernet μέσω ειδικών προσαρμογέων M12

• Προηγμένες αναφορές και τεκμηρίωση

Όι κάτοχοι συστημάτων δικτύου σε οικιακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις απαιτούν ολοένα και περισσότερο πλήρως ελεγμένες 
εγκαταστάσεις. Μολονότι οι τεχνικοί που διαθέτουν καλή κατάρτιση και δεξιότητες μπορούν να χειριστούν τις εγκαταστάσεις 
αποτελεσματικά, η πρόκληση είναι η εκτέλεση των ελέγχων για αυτά τα καλώδια αποτελεσματικά και με ελάχιστο κόστος. Το 
WireXpert 500 είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στην οικογένεια προϊόντων WireXpert της Soft ing IT Networks και είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για τεχνικούς εγκατάστασης συστημάτων χάλκινων καλωδιώσεων δικτύου. Έχει τη δυνατότητα να ελέγχει καλώδια με 
και χωρίς θωράκιση ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων του κλάδου. 

Σημείωση: Εξετάστε την πιο προηγμένη συσκευή δοκιμής καλωδίων WireXpert 4500 εάν πρέπει να εκτελέσετε δοκιμές εγκατάστασης 
σε καλώδια CAT8/40G, καλώδια κατηγορίας F/κατηγορίας FA ή καλώδια οπτικών ινών και καλώδια MPO.

Συσκευή πιστοποίησης χάλκινων καλωδίων LAN WireXpert 500 - Κατηγορία D, E, EA 
και CAT5, 6, 6A
Περιλαμβάνει δύο μονάδες μέτρησης: τοπική και από απόσταση, 
2 προσαρμογείς καναλιού CAT 6A, 2 προσαρμογείς ζεύξης CAT 6A, 2 σετ ακουστικών με 
μικρόφωνο, 
μπαταρίες ιόντων λιθίου, τροφοδοτικά, μονάδα USB, μαλακή θήκη μεταφοράς, 
πιστοποιητικό βαθμονόμησης και λογισμικό αναφορών 

Κωδικός προϊόντος:

228071
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Ή πιο προηγμένη συσκευή δοκιμής καλωδίων για έως και 2.500 MHz

Πιστοποιήστε τις εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων και της 
επιχείρησής σας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Το WireXpert, με το 
απαράμιλλο εύρος μέτρησης των 2.500 MHz, είναι η πρώτη συσκευή 
πιστοποίησης καλωδίων που έχει τη δυνατότητα να πιστοποιεί 
συστήματα καλωδίων πολύ υψηλής απόδοσης σε εταιρικά δίκτυα 
και κέντρα δεδομένων. Όι τεχνικοί εγκατάστασης καλωδίων έχουν 
σημαντικά οφέλη στην παραγωγικότητα με την κορυφαία στον 
κλάδο ταχύτητα ελέγχων και ευκολία χρήσης του WireXpert. Χάρη 
στις δοκιμές πιστοποίησης για χάλκινες καλωδιώσεις έως και 
κατηγορίας FA και CAT8, καθώς επίσης και για καλωδιώσεις οπτικών 
ινών MPO, SM, MM και MMEF, το WireXpert είναι έτοιμο για 40G και 
πέρα από αυτό. 

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Ή πιο προηγμένη πιστοποίηση καλωδίων για όλα τα πρότυπα: Κατηγορία D/E/EA/FA, κατηγορία 5e/6/6A, το νέο σχέδιο 
CAT8 καθώς και τα σχέδια προτύπων ISO κατηγορία Ι και ΙΙ

• Ή πρώτη πιστοποίηση καλωδίων έως 2.500 MHz για την υποστήριξη του νέου σχεδίου προτύπου TIA CAT8 και ISO 
κατηγορία Ι και ΙΙ

• Εξαιρετικά σύντομος χρόνος αυτόματης δοκιμής για CAT 6A και κατηγορία EA

• Ακρίβεια μέτρησης με ανεξάρτητη επαλήθευση από την ETL - υπερβαίνει τις απαιτήσεις ακρίβειας ISO επιπέδου V, IV και TIA 
επιπέδου IIIe

• Εγκεκριμένο από περισσότερες από 20 εταιρείες καλωδίων παγκοσμίως

• Πολλές επιλογές προσαρμογέων, π.χ. έλεγχοι καλωδίων διασύνδεσης, βιομηχανικό Ethernet, κατηγορία FA

• Διεξαγωγή εκτεταμένης πιστοποίησης οπτικών ινών για οπτικές ίνες 850/1300 MM και 1310/1550 SM

• Το πρώτο που υποστηρίζει δοκιμές οπτικών ινών MPO για κέντρα δεδομένων

Τα συστήματα καλωδίωσης εξελίσσονται ραγδαία, με το πρότυπο CAT8 για χάλκινα καλώδια να φαίνεται ήδη στον ορίζοντα, και τη 
γρήγορα αυξανόμενη χρήση MPO και μονότροπων καλωδιώσεων για Ethernet 40G και ανώτερο. Ή ισχυρή μηχανή μετρήσεων του 
WireXpert 4500 εκτελεί τις πιο πολύπλοκες δοκιμές πιστοποίησης καλωδίων με ακρίβεια, και σε λίγα δευτερόλεπτα θα γνωρίζετε την 
απάντηση στην ερώτηση „ΕΠΙΤΥΧΉΣ ή όχι;“.

Με το WireXpert 4500, μπορείτε να ελέγξετε πολλούς διαφορετικούς τύπους καλωδίων και εξαρτημάτων. Το WireXpert 4500 
διαθέτει προσαρμογείς δοκιμής για όλες τις κατηγορίες χάλκινων καλωδίων διασύνδεσης, πολύτροπων καλωδίων MPO, 
μονόδρομων πολύτροπων και μονότροπων καλωδίων οπτικών ινών, βιομηχανικών συστημάτων καλωδίωσης Ethernet (1G και 
10G), ομοαξονικών καλωδίων και πολλών άλλων. Το WireXpert 4500 παρέχει επίσης μια σειρά εξειδικευμένων προσαρμογέων 
για εργαστηριακές δοκιμές. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι κατασκευαστές καλωδίων χρησιμοποιούν το WireXpert 4500 στα 
ερευνητικά εργαστήριά τους για να αξιολογήσουν νέα εξαρτήματα καλωδιώσεων που αναπτύσσουν.
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ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΙΣΤΌΠΌΙΉΣΉΣ

Έύκολο στη χρήση με ανθεκτική σχεδίαση
Το WireXpert διαθέτει ένα έξυπνο περιβάλλον χρήστη μέσω αφής, με φωτεινές έγχρωμες οθόνες LCD σχεδιασμένες για βιομηχανική, βαριά 

χρήση. Το διπλό σύστημα δοκιμής (DCSTM), που διαθέτει πανομοιότυπες συσκευές για τοπικές μονάδες και μονάδες από απόσταση, καθιστά 

πραγματικά εύκολη τη διεξαγωγή των κύκλων δοκιμής. Ανεξάρτητα από το αν οι εργασίες εκτελούνται από δύο τεχνικούς ή από έναν μόνο,

 ο χρόνος μετάβασης μεταξύ των εξόδων ελαχιστοποιείται.

Laboratory QS

VNA

Vector

Network

Analyzer

Adapter

Industrial

M12 & XCoded

M12

Datacenter

CAT 8 –
Class I & II 

1-2000 MHz

MPO

Backbone

Multimode
850 | 1300 nm

Singlemode
1310 | 1550 nm

Premise Wiring

CAT 5 – 7A

Patchcord

COAX
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Προστασία της επένδυσής σας: Πέρα από τα 10G
Εάν ελέγχετε καλωδιώσεις 10 Gb/s, το WireXpert είναι η ξεκάθαρη επιλογή. Εάν σκέφτεστε πέραν των 10G, το WireXpert είναι η μόνη 
επιλογή. Βασισμένο σε μια μηχανή μετρήσεων με δυνατότητα κλιμάκωσης και πρόβλεψη για το μέλλον, το WireXpert προστατεύει 
την επένδυσή σας στον εξοπλισμό δοκιμής, καθώς αυξάνουν οι ρυθμοί δεδομένων που υποστηρίζονται από τα συστήματα 
καλωδιώσεων. Το WireXpert χρησιμοποιεί μια πρωτοποριακή αρχιτεκτονική μετρήσεων που επιτυγχάνει εξαιρετικά μεγάλο εύρος 
ζώνης με κορυφαία ακρίβεια μέτρησης. Ή αποκλειστική μηχανή μετρήσεων ραδιοσυχνοτήτων που διαθέτει υπερβαίνει τις απαιτήσεις 
των επιπέδων IV και V σε ολόκληρο το εύρος συχνοτήτων μέτρησης.

Αποδεδειγμένη ακρίβεια
Το WireXpert έχει ελεγχθεί ανεξάρτητα, από εργαστήρια δοκιμών με εξαιρετική φήμη, όπως το ETL.

Έγκρίσεις κατασκευαστών
Όι περισσότεροι από τους κορυφαίους κατασκευαστές καλωδίων έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες δοκιμές του WireXpert και 
έχουν εγκρίνει το όργανο όσον αφορά την πιστοποίηση πεδίου και συναφείς εγγυήσεις για τις λύσεις δομημένης καλωδίωσής τους. 
Εργαστηριακές δοκιμές και συγκρίσεις που έχουν γίνει με ανυσματικούς αναλυτές έχουν αποδείξει ότι το WireXpert διαθέτει εξαιρετική 
ακρίβεια και μετρήσεις που προσεγγίζουν τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Στην πραγματικότητα, οι κύριοι κατασκευαστές καλωδίων 
χρησιμοποιούν το WireXpert στα εργαστήριά τους για την αξιολόγηση των συστημάτων καλωδίωσης CAT8 που αναπτύσσουν. 

Συσκευή πιστοποίησης καλωδίων LAN WireXpert 4500 – Κατηγορία D, E, EA, F, FA και 
CAT 5, 6, 6A, 7, 7A και 8
Έύρος συχνοτήτων έως 2.500 MHz 
Έτοιμο για CAT8 και σχέδιο κατηγορίας Ι και ΙΙ έως 2.000 MHz
Περιλαμβάνει δύο μονάδες μέτρησης: τοπική και από απόσταση, 
2 προσαρμογείς καναλιού CAT 6A,  
2 προσαρμογείς ζεύξης CAT 6A ,  
2 σετ ακουστικών με μικρόφωνο, 
μπαταρίες ιόντων λιθίου,  
τροφοδοτικά,  
μονάδα USB,  
μαλακή θήκη μεταφοράς, 
πιστοποιητικό βαθμονόμησης

Κωδικός προϊόντος:

228070
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Γρήγορη και ακριβής δοκιμή διπλοτερματικών καλωδίων 
διασύνδεσης με το WireXpert
Τα καλώδια διασύνδεσης κακής ποιότητας αποτελούν συχνά 
την αίτια για την κακή απόδοση κατά τα άλλα καλής ποιότητας 
καναλιών καλωδίωσης. Ή επαλήθευση της απόδοσης των καλωδίων 
διασύνδεσης είναι μια καλή πρακτική. Το WireXpert παρέχει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο για τη γρήγορη αναγνώριση και καταγραφή 
της απόδοσης των καλωδίων διασύνδεσης. Χάρη στις γρήγορες και 
ακριβείς δοκιμές διπλού τερματισμού που παρέχουν, τα κιτ δοκιμής 
καλωδίων διασύνδεσης του WireXpert είναι κατάλληλα τόσο για 
κατασκευαστικές δοκιμές όσο και για την εξωτερική επιθεώρηση σε 
εγκαταστάσεις τελικών χρηστών.
Τα κιτ δοκιμής καλωδίων διασύνδεσης του WireXpert διατίθενται για 
δοκιμές καλωδίων διασύνδεσης CAT5e, CAT6, CAT6A και CAT7/7A. 

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Γρήγορη, αυτόματη δοκιμή πιστοποίησης 10 δευτερολέπτων σε διπλοτερματικά καλώδια διασύνδεσης

• Έξυπνη επιλογή διαμόρφωσης και ορίων δοκιμής

• Διατίθενται κιτ δοκιμής σε σχέση με όλα τα πρότυπα καλωδίων διασύνδεσης ISO και TIA

• Υποστήριξη για προσαρμοσμένα όρια δοκιμής που ορίζονται από το χρήστη

• Εύκολη δημιουργία αναφορών στο λογισμικό eXport με αποτελέσματα δοκιμής για χάλκινα καλώδια

• Αυτοματοποιημένη δημιουργία ετικετών βάσει προτύπων, μία ετικέτα ανά καλώδιο διασύνδεσης

• Εύκολη αντικατάσταση των φθαρμένων υποδοχών δοκιμής καλωδίων διασύνδεσης χωρίς άνοιγμα του προσαρμογέα

Το WireXpert παρέχει δοκιμές καλωδίων διασύνδεσης βάσει προτύπων για όλα τα τυπικά επίπεδα απόδοσης του κλάδου όσον αφορά 
τις δοκιμές καλωδίων διασύνδεσης. Μπορείτε να ελέγξετε καλώδια διασύνδεσης Cat5e, CAT6 και CAT6A ή ακόμη και καλώδια CAT7 
και CAT7A χρησιμοποιώντας προσαρμογείς καλωδίων διασύνδεσης που είναι κατάλληλοι για δοκιμές καλωδίων με τον απαιτούμενο 
βαθμό απόδοσης. Το μενού γραφικών της οθόνης αφής καθιστά εύκολη την επιλογή ορίου TIA ή ISO για καλώδια διασύνδεσης 
δεδομένου μήκους. Το WireXpert ελέγχει το καλώδιο διασύνδεσης και από τα δύο άκρα για όλες τις παραμέτρους με μία μόνο 
αυτόματη δοκιμή 10 δευτερολέπτων.

Προσαρμογέας δοκιμής 
καλωδίων διασύνδεσης

Μέτρηση καλωδίων διασύνδεσης CU για από το WireXpert (προσαρμογέας και εξαρτήματα):
Ζεύγος προσαρμογέων καλωδίου διασύνδεσης CAT7A με διεπαφή GG45
 Ζεύγος προσαρμογέων καλωδίων διασύνδεσης με υποδοχές δοκιμής CAT 6A για θωρακισμένα και 
μη θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης CAT 6A 
 Ζεύγος προσαρμογέων καλωδίων διασύνδεσης με υποδοχές δοκιμής CAT 6 για θωρακισμένα και 
μη θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης CAT 6
 Ζεύγος προσαρμογέων καλωδίων διασύνδεσης με υποδοχές δοκιμής CAT 5e για θωρακισμένα και 
μη θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης CAT 5e 
 Προ-ελεγμένο καλώδιο διασύνδεσης αναφοράς CAT 6A για χρήση κατά την επαλήθευση της 
απόδοσης του προσαρμογέα καλωδίων διασύνδεσης CAT6A 
  Προ-ελεγμένο καλώδιο διασύνδεσης αναφοράς CAT 6 για χρήση κατά την επαλήθευση της 
απόδοσης του προσαρμογέα καλωδίων διασύνδεσης CAT6 
 Προ-ελεγμένο καλώδιο διασύνδεσης αναφοράς CAT 6A για χρήση κατά την επαλήθευση της 
απόδοσης του προσαρμογέα καλωδίων διασύνδεσης CAT6A 

Κωδικός προϊόντος:
228098

228027

228028

228029

228037

228038

228039
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Δοκιμές καλωδιώσεων συνεστραμμένου ζεύγους 
υψηλής απόδοσης
Ό προσαρμογέας κατηγορίας FA WireXpert πληροί τις 
προτεινόμενες προδιαγραφές ακρίβειας επιπέδου V που 
απαιτούνται για την πιστοποίηση καλωδιώσεων κατηγορίας 
FA. Το WireXpert 4500 παρέχει ακριβείς μετρήσεις σε ένα 
μεγάλο εύρος ζώνης από 1 MHz έως 2,5 GHz, το οποίο 
τον καθιστά την προτιμώμενη συσκευή δοκιμής για την 
πιστοποίηση συστημάτων καλωδίωσης υψηλής απόδοσης, 
όπως αυτών της κατηγορίας FΑ και της προτεινόμενης 
CAT8.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Αυτόματη δοκιμή ζεύξεων και καναλιών κατηγορίας FA σε μόλις 15 δευτερόλεπτα

• Ή πρώτη συσκευή δοκιμής στον κλάδο με εύρος μετρήσεων που υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις της κατηγορίας FA

Το WireXpert 4500 παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες πιστοποίησης για συστήματα κατηγορίας FΑ. Τα πρότυπα που καθορίζουν 
την ακρίβεια των συσκευών δοκιμής πεδίου κατηγοριοποιούν την απόδοση κατά „επίπεδα“. Ένα σχέδιο προδιαγραφών ακρίβειας 
από το πρότυπο IEC (61935-1 έκδ. 4) καθορίζει όργανα δοκιμών „επιπέδου V“ για την πιστοποίηση καλωδιώσεων κατηγορίας FA. To 
WireXpert υπερβαίνει κατά πολύ την προτεινόμενη προδιαγραφή όσον αφορά τόσο τη μέτρηση του εύρους ζώνης όσο και την ακρίβεια.

Κατηγορία FA

Το WireXpert 4500 είναι η πρώτη συσκευή δοκιμής καλωδίων που πληροί τις προτεινόμενες προδιαγραφές ακριβείας για το επίπεδο 

V (ISO/IEC 61935-1 έκδ.4) που απαιτούνται για την πιστοποίηση καλωδιώσεων κατηγορίας FA. Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία των 

καλωδίων κατηγορίας FA που εγκαθίστανται παγκοσμίως πιστοποιούνται με το WireXpert. Οι δοκιμές πιστοποίησης κατηγορίας FΑ 

διεξάγονται στο πλήρες εύρος συχνοτήτων που ορίζουν τα πρότυπα από 1 MHz έως 1.000 MHz. Οι προσαρμογείς δοκιμής WireXpert 

διαθέτουν διεπαφές TERA και GG45/ARJ45. Διατίθενται επίσης προσαρμογείς για τον έλεγχο καλωδίων διασύνδεσης CAT7A.

Προτεινόμενη κατηγορία 8
Το WireXpert 4500 είναι η πρώτη συσκευή πιστοποίησης καλωδίων που παρέχει όρια δοκιμών για την προτεινόμενη καλωδίωση CAT8 (σχέδιο 

0.7). Εκτελεί δοκιμές στα 2,5 GHz και εμφανίζει σενάρια για τη σύγκριση των παραμέτρων μέτρησης σε σχέση με τα προτεινόμενα όρια. 

Αυτό είναι πολύ χρήσιμο προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα συγκεκριμένο κανάλι καλωδίωσης είναι πιθανό να πληροί τις απαιτήσεις 

του CAT8.

Προσαρμογέας κατηγορίας FA 

Μέθοδος μέτρησης TERA από το WireXpert (προσαρμογέας και εξαρτήματα)
Ζεύγος προσαρμογέων καναλιού κατηγορίας FA με διεπαφή TERA για δοκιμές καναλιών κατηγορίας F/
κατηγορίας FA  
 Ζεύγος προσαρμογέων καναλιού κατηγορίας FA με διεπαφή TERA για δοκιμές καναλιών κατηγορίας F/
κατηγορίας FA. Περιλαμβάνεται ένα καλώδιο διασύνδεσης TERA 2 m για „ορισμό τιμής αναφοράς“ 
 
Κιτ δοκιμής για μόνιμες ζεύξεις TERA κατηγορίας F και κατηγορίας FA , που αποτελείται από ένα 
ζεύγος προσαρμογέων διεπαφής μόνιμης ζεύξης TERA κατηγορίας FA και ένα ζεύγος καλωδίων 
δοκιμής μόνιμης ζεύξης κατηγορίας FA
Ζεύγος προσαρμογέων μόνιμης ζεύξης κατηγορίας FA με διεπαφή TERA 
για δοκιμές μόνιμής ζεύξης κατηγορίας F/κατηγορίας FA

 Ζεύγος προσαρμογέων καναλιού κατηγορίας FA με διεπαφή GG45/ARJ45, κατάλληλο για δοκιμές 
καναλιών κατηγορίας F/κατηγορίας FA. Περιλαμβάνεται καλώδιο διασύνδεσης 2 m GG45/ARJ45 για 
„ορισμό τιμής αναφοράς“
 Ζεύγος προσαρμογέων καναλιού κατηγορίας FA με διεπαφή GG45/ARJ45 για 
δοκιμές καναλιών κατηγορίας F/κατηγορίας FA 

Κωδικός προϊόντος:
228004

228051

Προσαρμογέας μόνιμης 
ζεύξης
228052

228005

Προσαρμογέας ζεύξης 
καναλιού GG45/ARJ45
228054

228006
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Δοκιμές βιομηχανικών καλωδιώσεων Ethernet με το 
WireXpert

Ή λύση για δοκιμές βιομηχανικών καλωδιώσεων Ethernet WireXpert 
διαθέτει δύο κιτ προσαρμογέων M12. Υποστηρίζονται διαμορφώσεις 
καναλιού και μόνιμης ζεύξης με βιομηχανικά βύσματα Ethernet M12. 
Διατίθενται ξεχωριστά κιτ για δοκιμές βιομηχανικού Ethernet δύο 
ζευγών (κωδικοποίηση D) και τεσσάρων ζευγών (κωδικοποίηση X).

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Δοκιμές καναλιών M12, μόνιμων ζεύξεων, ζεύξεων από άκρο σε άκρο ή υβριδικών ζεύξεων (M12-RJ45)

• Εύκολη επιλογή των ορίων δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων των ορίων PROFINET

• Υποστήριξη για προσαρμοσμένα όρια δοκιμής που ορίζονται από το χρήστη

• Επιλογή διαμορφώσεων 2 ζευγών ή 4 ζευγών

• Εύκολη δημιουργία αναφορών με τα αποτελέσματα των δοκιμών στο λογισμικό eXport

• Όικονομική αντικατάσταση των φθαρμένων καλωδίων δοκιμής

Το WireXpert είναι η πρώτη συσκευή δοκιμής πιστοποίησης καλωδίων με πλήρη υποστήριξη για βιομηχανικές καλωδιώσεις 
Ethernet με κωδικοποίηση X. Αυτά τα κιτ διαθέτουν προσαρμογείς με διεπαφές TERA υψηλής απόδοσης και καλώδια δοκιμής 
που τερματίζονται σε βύσματα δοκιμής M12. Ή προσέγγιση αυτή παρέχει ευελιξία ιδιαίτερα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με 
περιορισμένο χώρο, καθώς το όργανο δοκιμής δεν χρειάζεται να συνδεθεί απευθείας στην υπό δοκιμή ζεύξη/κανάλι. Επίσης, η 
προσέγγιση αυτή επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του προσαρμογέα, καθώς η εκτεταμένη χρήση προκαλεί φθορά μόνο στα καλώδια 
δοκιμής και όχι στον προσαρμογέα.

Το WireXpert παρέχει ενσωματωμένο όριο για PROFINET. Εναλλακτικά, μπορεί να επιλεγεί ένα τυπικό όριο (π.χ. CAT5e για δύο 
ζεύγη). Ό χρήστης μπορεί επίσης να δημιουργήσει προσαρμοσμένα όρια δοκιμής για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Όι ζεύξεις βιομηχανικών καλωδιώσεων Ethernet χρησιμοποιούν βύσματα M12 λόγω της ανθεκτικότητάς τους. Το WireXpert παρέχει 
επιλογές για τον έλεγχο διάφορων διαμορφώσεων βιομηχανικών καλωδιώσεων Ethernet.

Προσαρμογέας M12

Βιομηχανικές μετρήσεις Profi net από το WireXpert (προσαρμογέας και εξαρτήματα):
 Ζεύγος προσαρμογέων καναλιού M12 (4 θέσεων) που περιλαμβάνει καλώδια διασύνδεσης 
δοκιμής

Ένα ζεύγος προσαρμογέων καναλιού M12 και ένα ζεύγος TERA σε καλώδια δοκιμής 
M12 (θηλυκό) 8 θέσεων για έλεγχο καναλιών

Κωδικός προϊόντος: 

228099

228084

Το WireXpert είναι η πρώτη συσκευή δοκιμής πιστοποίησης καλωδίων με πλήρη υποστήριξη για βιομηχανικές καλωδιώσεις 
Ethernet με κωδικοποίηση X. Αυτά τα κιτ διαθέτουν προσαρμογείς με διεπαφές TERA υψηλής απόδοσης και καλώδια δοκιμής 
που τερματίζονται σε βύσματα δοκιμής M12. Ή προσέγγιση αυτή παρέχει ευελιξία ιδιαίτερα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με 
περιορισμένο χώρο, καθώς το όργανο δοκιμής δεν χρειάζεται να συνδεθεί απευθείας στην υπό δοκιμή ζεύξη/κανάλι. Επίσης, η 
προσέγγιση αυτή επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του προσαρμογέα, καθώς μετά από εκτεταμένη χρήση απαιτείται αντικατάσταση 
μόνο των φθαρμένων καλωδίων δοκιμής και όχι του προσαρμογέα.
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Ή μοναδική λύση δοκιμής για ομοαξονικά καλώδια 
του WireXpert

Ή λύση ομοαξονικής καλωδίωσης διαθέτει μεγάλο εύρος 
συχνοτήτων για μετρήσεις ραδιοσυχνοτήτων 1-2.400 
MHz. Ή λειτουργία αυτόματης δοκιμής διαρκεί περίπου 15 
δευτερόλεπτα και είναι δυνατή η εκτέλεση δοκιμών διπλού 
και μονού τερματισμού. Παρέχονται προσαρμόσιμα όρια 
δοκιμής για απώλεια παρεμβολής και απώλεια επιστροφής.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Εύρος συχνοτήτων για μετρήσεις ραδιοσυχνοτήτων: 1-2.400 MHz

• Χρόνος αυτόματης δοκιμής: 15 δευτερόλεπτα

• Προσαρμόσιμα όρια δοκιμής για απώλεια παρεμβολής και απώλεια επιστροφής

• Δοκιμή διπλού και μονού τερματισμού

Με τους ομοαξονικούς προσαρμογείς, το WireXpert υποστηρίζει τον έλεγχο ομοαξονικών καλωδίων για εξασθένηση και απώλεια 
επιστροφής σε μια ευρεία ζώνη συχνοτήτων.

Οι παράμετροι δοκιμής περιλαμβάνουν τα εξής:
• Απώλεια παρεμβολής έναντι συχνότητας
• Απώλεια επιστροφής έναντι συχνότητας
• Μέτρηση και από τα δύο άκρα σε διπλοτερματική λειτουργία
• Για τη μονοτερματική λειτουργία, απαιτείται απομακρυσμένος τερματισμός
• Αντίσταση συνεχούς ρεύματος
• Μήκος

Απλή διαδικασία ορισμού τιμής αναφοράς που γίνεται μία φορά για τη σύζευξη των τοπικών και των απομακρυσμένων μονάδων. 
Το λογισμικό eXport παρέχει πλήρεις αναφορές με γραφικά, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα σενάρια μέτρησης.

Ομοαξονικός προσαρμογέας 

Ομοαξονικός προσαρμογέας (1 ζεύγος)
Ζεύγος ομοαξονικών προσαρμογέων με διεπαφή τύπου F 75 Ohm 
για δοκιμές εύρους συχνοτήτων 1-2.500 MHz κατά TIA570B, 568C.4

Κωδικός προϊόντος:

228017
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Έναλλακτικές φυσικού στρώματος Ethernet 
40G - Μονότροπη οπτική ίνα
Χάρη στη μεγάλη εμβέλεια και τις κορυφαίες επιδόσεις 
μετάδοσης που παρέχει, η μονότροπη οπτική ίνα έχει 
καθοριστεί για τη μεταφορά δεδομένων έως και 40 Gbps για 
αποστάσεις έως και 10 km (40GBASE-LR4). Τα ηλεκτρονικά 
και οπτικά στοιχεία του φυσικού στρώματος αποτελούνται 
από τέσσερα κανάλια, κάθε ένα από τα οποία μεταφέρει 
10 Gbps δεδομένων με διαφορετικά μήκη κύματος. 
Ή μονότροπη οπτική ίνα είναι η προτιμώμενη επιλογή όταν 
δεν υπάρχει περιορισμός κόστους ή όπου οι αποστάσεις 
ζεύξης είναι μεγάλες.

Πολύτροπη οπτική ίνα
Ή πολύτροπη οπτική ίνα με παράλληλη διεπαφή οπτικών 
MPO είναι το πιο δημοφιλές μέσο σήμερα για το Ethernet 
40G (40GBASE-SR4). Το υλικό δικτύωσης είναι φθηνότερο σε 
σχέση με τη μονότροπη και υποστηρίζει όλα τα τυπικά μήκη 
ζεύξης (έως 100 m για καλώδιο OM3 και 125 m για OM4) σε 
ένα δίκτυο κέντρου δεδομένων.

Χάλκινο διαξονικό
Για κανάλια μικρής εμβέλειας με μήκος έως 7 m, το πρότυπο 
40 GBASE-CR4 καθορίζει τη χρήση διατάξεων διαξονικού 
χάλκινου καλωδίου. Ή τυπική χρήση είναι για τη διασύνδεση 
δικτυωμένων συσκευών οι οποίες γειτνιάζουν φυσικά.

Χάλκινο συνεστραμμένο ζεύγος
Όι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι τα συστήματα χάλκινης 
δομημένης καλωδίωσης είναι εδώ για να μείνουν και θα 
αποτελέσουν μια σημαντική εναλλακτική λύση στις ζεύξεις 
με οπτικές ίνες για το Ethernet 40G. Όι καλωδιώσεις με 
συνεστραμμένα χάλκινα ζεύγη είναι πιθανό να διατηρήσουν 
το πλεονέκτημα κόστους έναντι των οπτικών ινών για 
τα επόμενα χρόνια. Τα χάλκινα καλώδια θεωρούνται ως 
ευκολότερα στην εγκατάσταση και τη συντήρηση. Το 
σημαντικότερο είναι ότι τα πρότυπα δικτύωσης BASE-T μέσω 
καλωδίου συνεστραμμένου 

Το 40GBASE-T σε                                 
δίκτυα κέντρου δεδομένων
Ή υποδομή των δικτύων κέντρων δεδομένων μετασχηματίζεται λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για εύρος ζώνης και απόδοση 
δικτύου. Το Ethernet 10 Gigabit είναι το de facto πρότυπο στα σημερινά κέντρα δεδομένων με αυξανόμενη υιοθέτηση του 40G. Ενώ 
υπάρχουν ήδη πρότυπα Ethernet 40G για οπτική ίνα SM και καλώδια οπτικής ίνας MM που βασίζονται σε MPO, οι οργανισμοί προτύπων 
αναπτύσσουν επί του παρόντος 40GBASE-T Ethernet μέσω συστημάτων καλωδίωσης συνεστραμμένου ζεύγους από χαλκό. Αυτή η υψηλή 
ταχύτητα δικτύου επιβάλλει αυστηρές απαιτήσεις απόδοσης για τα εξαρτήματα καλωδίων και τα συστήματα καλωδιώσεων. Αυτό το άρθρο 
εξετάζει τις προκλήσεις όσον αφορά τη διασφάλιση επαρκούς απόδοσης της εγκατεστημένης καλωδίωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
δοκιμές πιστοποίησης στο πεδίο.



31itnetworks.softing.com

Έπιλογή εύρους ζώνης μετάδοσης 
για καλωδίωση συνεστραμμένου ζεύγους 
για 40GBASE-T
Μία από τις βασικές εργασίες για τον καθορισμό προτύπων 
Ethernet είναι ο προσδιορισμός του κατάλληλου εύρους 
ζώνης ραδιοσυχνοτήτων για επικοινωνία. Για παράδειγμα, 
το 10GBASE-T χρησιμοποιεί εύρος ζώνης 400 MHz, το οποία 
χονδρικά σημαίνει ότι κάθε Hz του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 
μεταφέρει 25 bit δυαδικών δεδομένων, με άλλα λόγια, η 
χρησιμοποίηση της χωρητικότητας του καναλιού είναι 25 bit/
Hz. Υψηλότερης τάξης και πιο σύνθετα σχήματα διαμόρφωσης 
μπορούν να αυξήσουν τη χρησιμοποίηση της χωρητικότητας. 
Υπάρχει ένα μέγιστο όριο στη χωρητικότητα των καναλιών, 
γνωστό ως χωρητικότητα Shannon.

Το όριο αυτό οφείλεται στον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο 
που αντιμετωπίζει το κανάλι. Ό θόρυβος προέρχεται από 
εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Παραδείγματα εσωτερικών 
πηγών θορύβου είναι η διαφωνία μεταξύ σημάτων και η 
απώλεια επιστροφής. Όι συσκευές φυσικού στρώματος 
Ethernet χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνικές επεξεργασίας 
σήματος για την πρόβλεψη και την ακύρωση των 
αποτελεσμάτων των εσωτερικών πηγών θορύβου, αυξάνοντας 
με αυτόν τον τρόπο τη χωρητικότητα του καναλιού. Ωστόσο, 
το αντιστάθμισμα είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος 
και η συνακόλουθη παραγωγή θερμότητας.

Μ

αθήματα από την εμπειρία του 10GBASE-T
Ή υψηλή κατανάλωση ρεύματος ήταν ο κύριος λόγος για τον 
οποίο η υιοθέτηση του 10GBASE-T δεν επαλήθευσε όλες τις 
προβλέψεις που έγιναν κατά την έκδοση του προτύπου το 2006. 
Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό σήμερα μέσω 
της καινοτόμου σχεδίασης και της προόδου στην τεχνολογία των 
ημιαγωγών.

Έχοντας αυτήν την πρόσφατη εμπειρία για το 10GBASE-T 
κατά νου, οι ειδικοί που αναπτύσσουν το πρότυπο 
40GBASE-T διστάζουν να αυξήσουν σημαντικά το στόχο για 
τη χρησιμοποίηση της χωρητικότητας. 

Ωστόσο, το 40G αφορά τέσσερις φορές πιο πολλά δεδομένα 
από το 10G. Ένας τρόπος συμπίεσης περισσότερων 
δεδομένων, χωρίς σημαντική αλλαγή της πυκνότητας 
διαμόρφωσης (χρησιμοποίηση χωρητικότητας), είναι η 
αύξηση του εύρους ζώνης. Στην περίπτωση αυτή, αυτό θα 
σήμαινε τετραπλασιασμό των 400 MHz στα 1.600 MHz. Αυτή 
φαίνεται να είναι η κατεύθυνση για το 40GBASE-T.

Υπάρχει ένα ζήτημα με την αύξηση του εύρους ζώνης. Στα 
καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους, το σήμα εξασθενεί 
ραγδαία με την αύξηση της συχνότητας. Αυτό σημαίνει ότι το 
σήμα που λαμβάνεται στα 1.600 MHz είναι σημαντικά μικρότερο 
από το σήμα που λαμβάνεται στα 100 MHz. Το φαινόμενο αυτό 
επιβάλλει περιορισμούς στο μήκος του καλωδίου.

Με ένα καλώδιο 100 m, το σήμα που λαμβάνεται σε υψηλές 
συχνότητες θα ήταν θαμμένο στο θόρυβο. Θα έπρεπε 
επομένως να γίνει κάποιος συμβιβασμός στη μέγιστη 
υποστηριζόμενη απόσταση ζεύξης.  

ζεύγους είναι συμβατά με παλαιότερα συστήματα και διαθέτουν δυνατότητα αυτόματης διαπραγμάτευσης. Αυτό επιτρέπει στους 
οργανισμούς να αναβαθμίζονται σε υψηλότερες ταχύτητες σταδιακά, με καλύτερο έλεγχο των κεφαλαιουχικών δαπανών. Το IEEE 
ξεκίνησε ένα επίσημο έργο για τον καθορισμό του προτύπου 40GBASE-T χρησιμοποιώντας καλωδίωση συνεστραμμένου ζεύγους 
το 2012. Όι οργανισμοί τυποποίησης καλωδιώσεων επίσης ενημερώνουν τις προδιαγραφές τους. Ό TIA αναπτύσσει προδιαγραφές 
για συστήματα καλωδίωσης „Κατηγορίας 8“ που είναι κατάλληλα για 40GBASE-T. Ό ISO/IEC έχει ένα παρόμοιο έργο που αποσκοπεί 
να καθορίσει δύο παραλλαγές συστημάτων καλωδίωσης που θα υποστηρίζουν 40GBASE-T. Αυτά τα νέα συστήματα καλωδίωσης 
καλούνται „κατηγορίας I“ (χρησιμοποιούν εξαρτήματα παρόμοια με το CAT6A αλλά με μεγαλύτερη χωρητικότητα) καθώς και „κατηγορίας 
ΙΙ“ (χρησιμοποιούν εξαρτήματα παρόμοια με το CAT7A αλλά με μεγαλύτερη χωρητικότητα). Επιπλέον, ο ISO/IEC καθορίζει συστάσεις 
σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα καλωδίωσης όπως της κατηγορίας FA για την εφαρμογή του 40GBASE-T.

New Development of Cabling up to 2000 Mhz
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Το καθαρό αποτέλεσμα όλων αυτών των θεμάτων είναι ότι:
•  Το 40GBASE-T θα χρησιμοποιεί φάσμα εύρους ζώνης από 1 MHz-έως περίπου 1.600 MHz

•  Το μέγιστο μήκος του καλωδίου θα περιορίζεται σε περίπου 30 m

•  Το κανάλι καλωδίωσης μπορεί να καθοριστεί για λιγότερους από τέσσερις συνδέσμους

Τα καλά νέα είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μηκών ζεύξης σε ένα κέντρο δεδομένων εμπίπτουν σε αυτόν τον περιορισμό των 30 m. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι περισσότερο από το 80% των ζεύξεων στα κέντρα δεδομένων είναι 30 m ή μικρότερες και συνεπώς μπορούν 
να επωφεληθούν από το 40GBASE-T.

Δοκιμές πεδίου για χάλκινες καλωδιώσεις 40G
Μολονότι οι τεχνολογίες καλωδίωσης και οι τεχνολογίες ημιαγωγών μπορούν να υποστηρίξουν Ethernet 40 Gbps μέσω χάλκινων 
καλωδίων συνεστραμμένου ζεύγους, η ευρεία υιοθέτηση στην αγορά δημιουργεί πρόσθετα θέματα. Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι 
η διαθεσιμότητα οργάνων ελέγχων πεδίου για τον χαρακτηρισμό και την πιστοποίηση εγκατεστημένων καλωδιώσεων όσον αφορά 
την καταλληλότητα για 40GbE.  

Έύρος ζώνης μετρήσεων
Όπως ακριβώς ένα αναψυκτικό των 300 mL χρειάζεται ένα μπουκάλι με χωρητικότητα 400 mL για εύκολο γέμισμα, τα συστήματα 
καλωδίωσης για την υποστήριξη μετάδοσης 1.600 MHz θα καθορίζονται στα 2.000 MHz και οι συσκευές δοκιμής πεδίου θα 
υποστηρίζουν τυπικά ακόμη υψηλότερα εύρη ζώνης μετρήσεων. Μολονότι πολλές πτυχές του 40 GBASE-T είναι ακόμη σε πρώιμα 
στάδια ανάπτυξης, οι δοκιμές πεδίου είναι μια αξιοσημείωτη εξαίρεση. Το WireXpert της Soft ing IT Networks είναι ένα παράδειγμα 
συσκευής δοκιμής πεδίου που παρέχει επαρκές εύρος μετρήσεων για την αξιολόγηση καλωδιώσεων 40GBASE-T κατά τη διάρκεια 
των πρώιμων φάσεων τυποποίησης αλλά και μετά την τυποποίηση. Το όργανο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μελέτες του 
IEEE σχετικά με την απόδοση ραδιοσυχνοτήτων σε συστήματα καλωδίωσης.

Συμπέρασμα
Παρά την αύξηση των ασύρματων υποδομών και των υποδομών οπτικών ινών, η χάλκινη καλωδίωση θα εξακολουθήσει να είναι 
το κυρίαρχο μέσο για τα εταιρικά δίκτυα στο προβλέψιμο μέλλον. Κατά το σχεδιασμό υποδομών για χρήση στα επόμενα 15 έως 20 
έτη, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα συστήματα 40GBASE-T να προδιαγραφούν και 
να καταστούν κοινός τόπος σε 5-10 έτη. Υπάρχουν τεχνικές προκλήσεις στην υποστήριξη τόσο υψηλών ταχυτήτων και μία από τις 
κύριες προκλήσεις είναι η πολυπλοκότητα των συσκευών φυσικού στρώματος. Για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για 
την υιοθέτηση τεχνολογιών όπως το 40GBASE-T, ο κλάδος θα χρειαστεί συστήματα καλωδίωσης, συσκευές δικτύωσης, τυποποίηση 
καθώς επίσης και όργανα δοκιμής πεδίου για αυτήν την τεχνολογία. Όι δοκιμές πεδίου σε μεγαλύτερο εύρος ζώνης ήταν περιορισμένοι 
στο παρελθόν εξαιτίας πολλών παραγόντων, αλλά τώρα τουλάχιστον μία εμπορικά διαθέσιμη συσκευή δοκιμής πεδίου διαθέτει την 
ικανότητα να πιστοποιεί καλωδιώσεις για εύρη ζώνης μεγαλύτερα από 2.000 MHz, το οποίο αναμένεται να πληροί τις ανάγκες δοκιμής 
πεδίου για τα μελλοντικά συστήματα 40GBASE-T.

Συντάκτης:

Thomas Hüsch, 
Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση

ΛΕΥΚΉ ΒΙΒΛΌΣ

WireXpert 4500:
First officially approved
Cable Certifier that
measures frequency range
up to 2,500 MHZ.
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ΌΠΤΙΚΉΣ ΙΝΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
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ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΙΣΤΌΠΌΙΉΣΉΣ

Ή πιο προηγμένη συσκευή δοκιμής καλωδίων για έως και 
2.500 MHz

Το WireXpert, με το απαράμιλλο εύρος μέτρησης των 2.500 
MHz, είναι η πρώτη συσκευή πιστοποίησης καλωδίων που 
έχει τη δυνατότητα να πιστοποιεί συστήματα καλωδίων πολύ 
υψηλής απόδοσης σε εταιρικά δίκτυα και κέντρα δεδομένων. Όι 
τεχνικοί εγκατάστασης καλωδίων έχουν σημαντικά οφέλη στην 
παραγωγικότητα με την κορυφαία στον κλάδο ταχύτητα ελέγχων 
και ευκολία χρήσης του WireXpert. Χάρη στις δοκιμές πιστοποίησης 
για χάλκινες καλωδιώσεις έως και κατηγορίας FA και CAT8, καθώς 
επίσης και για καλωδιώσεις οπτικών ινών MPO, SM, MM και MMEF, 
το WireXpert είναι έτοιμο για το 40G και πέρα από αυτό. 

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Ή πιο προηγμένη πιστοποίηση καλωδίων για όλα τα πρότυπα: Κατηγορία D/E/EA/FA, κατηγορία 5e/6/6A, το νέο σχέδιο 
CAT8 καθώς και τα σχέδια προτύπων ISO κατηγορία Ι και ΙΙ

• Ή πρώτη πιστοποίηση καλωδίων έως 2.500 MHz για την υποστήριξη του νέου σχεδίου προτύπου TIA CAT8 και ISO 
κατηγορία Ι και ΙΙ

• Εξαιρετικά σύντομος χρόνος αυτόματης δοκιμής για CAT 6A και κατηγορία EA

• Ακρίβεια μέτρησης με ανεξάρτητη επαλήθευση από την ETL - υπερβαίνει τις απαιτήσεις ακρίβειας ISO επιπέδου V, IV και TIA 
επιπέδου IIIe

• Εγκεκριμένο από περισσότερες από 20 εταιρείες καλωδίων παγκοσμίως

• Πολλές επιλογές προσαρμογέων, π.χ. έλεγχοι καλωδίων διασύνδεσης, βιομηχανικό Ethernet, κατηγορία FA

• Διεξαγωγή εκτεταμένης πιστοποίησης οπτικών ινών για οπτικές ίνες 850/1300 MM και 1310/1550 SM

• Το πρώτο που υποστηρίζει δοκιμές οπτικών ινών MPO για κέντρα δεδομένων

Τα συστήματα καλωδίωσης εξελίσσονται ραγδαία, με το πρότυπο CAT8 για χάλκινα καλώδια να φαίνεται ήδη στον ορίζοντα, και τη 
γρήγορα αυξανόμενη χρήση MPO και μονότροπων καλωδιώσεων για Ethernet 40G και ανώτερο. Ή ισχυρή μηχανή μετρήσεων του 
WireXpert 4500 εκτελεί τις πιο πολύπλοκες δοκιμές πιστοποίησης καλωδίων με ακρίβεια, και σε λίγα δευτερόλεπτα θα γνωρίζετε την 
απάντηση στην ερώτηση „ΕΠΙΤΥΧΉΣ ή όχι;“.

Με το WireXpert 4500, μπορείτε να ελέγξετε πολλούς διαφορετικούς τύπους καλωδίων και εξαρτημάτων. Το WireXpert 4500 διαθέτει 
προσαρμογείς δοκιμής για όλες τις κατηγορίες χάλκινων καλωδίων διασύνδεσης, πολύτροπων καλωδίων MPO, μονόδρομων 
πολύτροπων και μονότροπων ζεύξεων, βιομηχανικών συστημάτων καλωδίωσης Ethernet (1G και 10G), ομοαξονικών καλωδίων 
και πολλών άλλων. Το WireXpert 4500 παρέχει επίσης μια σειρά εξειδικευμένων προσαρμογέων για εργαστηριακές δοκιμές. Στην 
πραγματικότητα, ορισμένοι κατασκευαστές καλωδίων χρησιμοποιούν το WireXpert 4500 στα ερευνητικά εργαστήριά τους για να 
αξιολογήσουν νέα εξαρτήματα καλωδιώσεων που αναπτύσσουν. 

Σας καλωσορίζουμε στην εμπειρία της ταχύτητας δοκιμής, της ακρίβειας και της απλότητας του WireXpert 4500!

Έύκολο στη χρήση με ανθεκτική σχεδίαση
Το WireXpert διαθέτει ένα έξυπνο περιβάλλον χρήστη μέσω αφής, με φωτεινές έγχρωμες οθόνες LCD σχεδιασμένες για βιομηχανική, 
βαριά χρήση. Το διπλό σύστημα δοκιμής (DCSTM), που διαθέτει πανομοιότυπες συσκευές για τοπικές μονάδες και μονάδες από 
απόσταση, καθιστά πραγματικά εύκολη τη διεξαγωγή των κύκλων δοκιμής. Ανεξάρτητα από το αν οι εργασίες εκτελούνται από δύο 
τεχνικούς ή από έναν μόνο, ο χρόνος μετάβασης μεταξύ των εξόδων ελαχιστοποιείται.
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Προστασία της επένδυσής σας: Πέρα από τα 10G
Εάν ελέγχετε καλωδιώσεις 10 Gb/s, το WireXpert είναι η ξεκάθαρη επιλογή. Εάν σκέφτεστε πέραν των 10G, το WireXpert είναι η μόνη 
επιλογή. Βασισμένο σε μια μηχανή μετρήσεων με δυνατότητα κλιμάκωσης και πρόβλεψη για το μέλλον, το WireXpert προστατεύει 
την επένδυσή σας στον εξοπλισμό δοκιμής, καθώς αυξάνουν οι ρυθμοί δεδομένων που υποστηρίζονται από τα συστήματα 
καλωδιώσεων. Το WireXpert χρησιμοποιεί μια πρωτοποριακή αρχιτεκτονική μετρήσεων που επιτυγχάνει εξαιρετικά μεγάλο εύρος 
ζώνης με κορυφαία ακρίβεια μέτρησης. Ή αποκλειστική μηχανή μετρήσεων ραδιοσυχνοτήτων που διαθέτει υπερβαίνει τις απαιτήσεις 
των επιπέδων IV και V σε ολόκληρο το εύρος συχνοτήτων μέτρησης.

Αποδεδειγμένη ακρίβεια
Το WireXpert έχει ελεγχθεί ανεξάρτητα, από εργαστήρια δοκιμών με εξαιρετική φήμη, όπως το ETL.

Έγκρίσεις κατασκευαστών
Όι περισσότεροι από τους κορυφαίους κατασκευαστές καλωδίων έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες δοκιμές του WireXpert και 
έχουν εγκρίνει το όργανο όσον αφορά την πιστοποίηση πεδίου και συναφείς εγγυήσεις για τις λύσεις δομημένης καλωδίωσής 
τους. Εργαστηριακές δοκιμές και συγκρίσεις που έχουν γίνει με ανυσματικούς αναλυτές έχουν αποδείξει ότι το WireXpert διαθέτει 
εξαιρετική ακρίβεια και μετρήσεις που προσεγγίζουν τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Στην πραγματικότητα, οι κύριοι κατασκευαστές 
καλωδίων χρησιμοποιούν το WireXpert στα εργαστήριά τους για την αξιολόγηση των συστημάτων καλωδίωσης CAT8 που 
αναπτύσσουν. 

Συσκευή πιστοποίησης καλωδίων LAN WireXpert 4500 – Κατηγορία D, E, EA, F, FA και CAT 5, 6, 
6A, 7, 7A και 8

Έύρος συχνοτήτων έως 2.500 MHz 
Έτοιμο για CAT8 και σχέδιο κατηγορίας Ι και ΙΙ έως 2.000 MHz
Περιλαμβάνει δύο μονάδες μέτρησης: τοπική και από απόσταση, 
2 προσαρμογείς καναλιού CAT 6A,  
2 προσαρμογείς ζεύξης CAT 6A ,  
2 σετ ακουστικών με μικρόφωνο, 
μπαταρίες ιόντων λιθίου,  
τροφοδοτικά,  
μονάδα USB,  
μαλακή θήκη μεταφοράς, 
πιστοποιητικό βαθμονόμησης

Κωδικός προϊόντος:

228070
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Γρήγορες και ακριβείς δοκιμές καλωδιώσεων 
και εξαρτημάτων MPO/MTP® με τη συσκευή 
πιστοποίησης WireXpert

Αυτή η λύση δοκιμών MPO δίνει τη δυνατότητα στους 
διευθυντές πληροφορικής, τους τεχνικούς και τους τεχνικούς 
εγκατάστασης των κέντρων δεδομένων να αξιολογούν 
γρήγορα και με ακρίβεια την ποιότητα των καλωδιώσεων MPO. 
Επιπλέον, βοηθά στην εκτέλεση εξωτερικής επιθεώρησης σε 
εξαρτήματα MPO όπως τα καλώδια ζευκτικού κυκλώματος, 
τα καλώδια εξόδου ανεμιστήρων και οι κασέτες. Το βασικό 
χαρακτηριστικό αυτής της λύσης είναι μια αυτόματη δοκιμή 
5 δευτερολέπτων που ανιχνεύει τη αντιστοίχιση συνδέσεων 
των οπτικών ινών και μετρά την απώλεια σε κάθε ίνα.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Δοκιμές MPO/MTP με χρήση της συσκευής πιστοποίησης καλωδίων WireXpert WX4500-FA

• Αυτόματη δοκιμή MPO σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα

• Ή δυνατότητα δημιουργίας αναφορών είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό eXport μαζί με τυπικά αποτελέσματα ελέγχων 
μονής οπτικής ίνας και χαλκού

• Δοκιμές ζεύξεων MPO σε SC/LC για μετρήσεις απωλειών από άκρο σε άκρο σε μεμονωμένες ίνες

• Δοκιμές συνδεσιμότητας από MPO σε μεμονωμένες ίνες

• Δυνατότητα διαμόρφωσης του αριθμού των ενεργών ινών στα MPO, καθιστώντας δυνατό τον έλεγχο προσαρμοσμένων 
ζεύξεων, συμπεριλαμβανομένων ζεύξεων 8 ινών

• Αυτόματη αναγνώριση του τύπου σύνδεσης ως τύπου A, B, C ή προσαρμοσμένου

• Δυνατότητα ρυθμίσεων αναφοράς με οποιονδήποτε τύπο σύνδεσης

• Εμφάνιση του απόλυτου επίπεδου ισχύος και της απώλειας σε κάθε ίνα

Όι νέοι προσαρμογείς MPO για το WireXpert επιτρέπουν τις δοκιμές καλωδιώσεων MPO/MTP®. Μια τυπική διαμόρφωση δοκιμής 
αποτελείται από την τοπική μονάδα WireXpert με προσαρμογέα μετρητή ισχύος MPO και τη μονάδα δοκιμής από απόσταση με 
συνδεδεμένο τον προσαρμογέα φωτεινής πηγής MPO. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η σύνδεση ενός πολύτροπου προσαρμογέα ίνας 
στην τοπική μονάδα WireXpert για τον έλεγχο μεμονωμένων ινών σε ζεύξεις MPO. Ή λύση αυτή παρέχει γρήγορη και ακριβή μέτρηση 
της απώλειας ζεύξης MPO και δοκιμές σε σχέση με το όριο που έχει διαμορφωθεί από τον χρήστη. 

Προσαρμογέας MPO/MTP® 

Κιτ δοκιμής MPO για το WireXpert 4500
Το κιτ περιλαμβάνει τα εξής: 
Φωτεινή πηγή και μετρητή ισχύος
2 καλώδια δοκιμής τύπου A „μη συνδεδεμένων ακίδων σε συνδεδεμένες ακίδες“
2 προσαρμογείς τύπου Α
1 καλώδιο αναφοράς τύπου A „μη συνδεδεμένων ακίδων σε συνδεδεμένες ακίδες“
1 καλώδιο αναφοράς τύπου Β „μη συνδεδεμένων ακίδων σε συνδεδεμένες ακίδες“
1 κιτ καθαρισμού MPO

Κωδικός προϊόντος: 

228072
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Προσαρμογείς πολύτροπων οπτικών ινών νέας γενιάς και 
πιστοποίηση ινών σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα 

Ή φωτεινή πηγή και ο μετρητής ισχύος χρησιμοποιούνται για τη 
μέτρηση της απώλειας ισχύος και το μήκος των καλωδίων οπτικών 
ινών στα 850 και 1300 nm. Ή πιστοποίηση των πολύτροπων ινών 
είναι συχνά ένα επίμαχο θέμα, λόγω των εγγενών αβεβαιοτήτων 
στη διαδικασία μέτρησης. Όι ISO/IEC και TIA πρόσφατα υιοθέτησαν 
ένα πρότυπο σχετικά με την περιβάλλουσα ροή φωτεινής πηγής 
(EF) που τυποποιεί την κατάσταση δρομολόγησης για τις φωτεινές 
πηγές που χρησιμοποιούνται σε πολύτροπο εξοπλισμό δοκιμών. Όι 
νέοι προσαρμογείς του WireXpert που υποστηρίζουν EF παρέχουν 
εγγυημένη συμμόρφωση με το πρότυπο EF IEC 61280-4-1

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC- 61280-4-1 EF και IEC-14763-3

• Επαλήθευση για διαφορετικές τροπικές συμπεριφορές διαφόρων κατασκευαστών οπτικών ινών 

• Εναλλάξιμοι ανθεκτικοί προσαρμογείς SC, LC και ST 

• Αντιμετώπιση προβλημάτων με ενσωματωμένο οπτικό εντοπισμό σφαλμάτων (VFL)

• Βελτιωμένη επαναληψιμότητα των μετρήσεων

• Μειωμένη διακύμανση απώλειας παρεμβολής μεταξύ οργάνων εργαστηρίου και πεδίου

Ή νέα γενιά προσαρμογέων πολύτροπων ινών προσθέτει πιστοποίηση ινών σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα 

Όι ISO/IEC και TIA υιοθέτησαν πρόσφατα ένα πρότυπο για την περιβάλλουσα ροή φωτεινής πηγής (EF) που τυποποιεί τη συνθήκη 
δρομολόγησης για τις φωτεινές πηγές που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό δοκιμής πολύτροπων καλωδίων. Όι νέοι προσαρμογείς 
του WireXpert είναι συμβατοί με EF και παρέχουν εγγυημένη συμμόρφωση με το πρότυπο EF IEC 61280-4-1.

Προσαρμογέας
πολύτροπων EF 

Προσαρμογέας ίνας για το WireXpert 4500:

Σετ προσαρμογέα πολύτροπης ίνας συμβατό με το πρότυπο περιβάλλουσας ροής 
φωτεινής πηγής
Για δοκιμές πιστοποίησης σε μήκη κύματος 850 nm και 1300 nm με πηγή διπλού μήκους 
κύματος (850 nm και 1300 nm). Περιλαμβάνει ένα ζεύγος τροπικά διαφανών καλωδίων 
δοκιμής FC-SC, ένα ζεύγος καλωδίων λήψης SC-SC και ένα κιτ καθαρισμού

Κιτ καλωδίου δοκιμής LC για πολύτροπο προσαρμογέα συμβατό με το πρότυπο 
περιβάλλουσας ροής φωτεινής πηγής 
Περιλαμβάνει ένα τροπικά διαφανές ζεύγος καλωδίων δοκιμής FC-LC, ένα ζεύγος 
μονόδρομων καλωδίων λήψης LC-LC, ένα ζεύγος εναλλάξιμων προσαρμογέων LC και ένα 
ζεύγος αμφίδρομων προσαρμογέων LC-LC 

Ένα ζεύγος τροπικά διαφανών καλωδίων δοκιμής αναφοράς FC-SC και ένα ζεύγος 
καλωδίων λήψης SC-SC

Κωδικός προϊόντος:

228079

228089

228088
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Κιτ δοκιμής οπτικών απωλειών WireXpert για γρήγορη 
και έξυπνη πιστοποίηση οπτικών ινών

Όι προσαρμογείς μονότροπων οπτικών ινών του WireXpert 
προσφέρουν απαράμιλλη απόδοση στις δοκιμές πιστοποίησης 
καλωδιώσεων με οπτικές ίνες. Επιπλέον των δοκιμών 
πιστοποίησης διπλού τερματισμού, διπλού μήκους κύματος 
6 δευτερολέπτων, το WireXpert παρέχει διαισθητική ροή 
εργασιών με γραφικά για δικατευθυντικές δοκιμές.

Το WireXpert απλοποιεί την επιλογή της μεθόδου ορισμού 
τιμής αναφοράς και τη διαμόρφωση της δοκιμής χάρη στην 
απεικόνιση των βημάτων με εικόνες που είναι εύκολο να 
ακολουθήσετε.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Γρήγορη αυτόματη δοκιμή 6 δευτερολέπτων για δοκιμές πιστοποίησης διπλού μήκους κύματος

• Έξυπνη επιλογή διαμόρφωσης και τιμής αναφοράς δομικής

• Αναφορά σε 1, 2 ή 3 βραχυκυκλωτήρες

• Εύκολη δημιουργία αναφορών στο λογισμικό eXport μαζί με αποτελέσματα δοκιμής για χάλκινα καλώδια

• Αυτοματοποιημένη δημιουργία ετικετών βάσει προτύπων

• Λειτουργίες φωτεινής πηγής και μετρητή ισχύος που μετατρέπουν το WireXpert σε δύο ανεξάρτητα όργανα

• Πιστοποίηση ζεύξεων μονής οπτικής ίνας επιπλέον των αμφίδρομων ζεύξεων

• Ανεξάρτητοι έλεγχοι βρόχων με τη χρήση τοπικών ή απομακρυσμένων μονάδων WireXpert, που διπλασιάζουν την 
ικανότητα δοκιμής

Το WireXpert παρέχει μονότροπους προσαρμογείς για τη διεξαγωγή δοκιμών βάσει προτύπων στα 1310 nm και 1550 nm. 
Όι προσαρμογείς οπτικής ίνας διαθέτουν συνδέσμους τύπου SC στις θύρες μετάδοσης και λήψης. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση 
ακριβών δοκιμών ζεύξεων LC με τη χρήση του προαιρετικού κιτ δοκιμών LC.

Μονότροπος 
προσαρμογέας

Ζεύγος προσαρμογέα μονότροπης οπτικής ίνας WireXpert 4500 για δοκιμές πιστοποίησης 
σε μήκη κύματος 1310 nm και 1550 nm Περιλαμβάνει: 2 αμφίδρομα καλώδια δοκιμής 
αναφοράς 1310 nm και 1550 Δύο ζεύγη μονότροπων καλωδίων αναφοράς
Αμφίδρομο μονότροπο προσαρμογέα SC-SC
Κιτ καθαρισμού

Κωδικός προϊόντος:

228003
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Ακρίβεια μέτρησης
Όι καλωδιώσεις πολύτροπης οπτικής ίνας αποτελούν μέρος 
αυτού που αναφέρεται συχνά ως „καθολική δομημένη 
καλωδίωση κτιρίων“ και αξιολογούνται συνήθως είτε με 
μέτρηση απωλειών (LSPM = Φωτεινή πηγή + Μετρητής 
ισχύος = Επίπεδο 1) είτε με μέτρηση OTDR (OTDR = Όπτικό 
Ανακλασίμετρο Πεδίου Χρόνου = Επίπεδο 2). Είναι πιθανό 
να προκύψουν μεγάλες διακυμάνσεις στα αποτελέσματα 
δοκιμών, ιδιαίτερα στις μετρήσεις απωλειών, ανάλογα με τον 
εξοπλισμό μέτρησης που χρησιμοποιείται. Για την επίτευξη 
συγκρίσιμων αποτελεσμάτων μέτρησης, οι οργανισμοί 
τυποποίησης έχουν συμφωνήσει σε νέους ορισμούς για 
τις μετρήσεις απωλειών σε καλωδιώσεις πολύτροπων 
οπτικών ινών. Ή βελτίωση της ακρίβειας επιτυγχάνεται με 
τον καθορισμό μεθόδων αναφοράς και των ανοχών για τα 
εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και 
με τον καθορισμό του σήματος δοκιμής που χρησιμοποιείται.

Καθαρότητα 
Ή καθαρότητα και η έλλειψη ελαττωμάτων είναι υψίστης 
σημασίας για την καλωδίωση οπτικών ινών καθώς επίσης, 
όπως είναι φυσικό, και για τον εξοπλισμό μέτρησης οπτικών 
ινών. Για την επαλήθευση της καθαρότητας και της κατάστασης 
των συνδέσμων οπτικής ίνας των καλωδίων αναφοράς 
(καλώδια μέτρησης) και της καλωδίωσης οπτικών καλωδίων 
που υποβάλλεται σε έλεγχο, είναι κρίσιμο να επιθεωρούνται τα 
τελικά άκρα των συνδέσμων οπτικής ίνας που περιλαμβάνονται 
στον έλεγχο με ένα μικροσκόπιο επιθεώρησης ινών κάθε φορά 
πριν από τη διεξαγωγή μιας μέτρησης. Εάν τα τελικά άκρα των 
συνδέσμων έχουν ρύπους, μπορούν να καθαριστούν και να 
επανελεγχθούν. Στο σημείο αυτό, εάν όλοι είναι καθαροί χωρίς 
ελαττώματα, μόνο τότε θα πρέπει να συνδεθούν οι σύνδεσμοι 
οπτικής ίνας! Όποιοσδήποτε άλλος τρόπος διεξαγωγής της 
διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα. 
Επιπλέον, ο απρόσεκτος χειρισμός των τελικών άκρων των 
συνδέσμων οπτικής ίνας μπορεί να προκαλέσει ζημιά με 
αποτέλεσμα πλήρη αστοχία της καλωδίωσης οπτικών ινών 
(βλ. εικόνα 1)

Οπτική εξασθένηση (απώλεια)
Για να κατανοήσετε τις επιπτώσεις της „περιβάλλουσας 
ροής φωτεινής πηγής“ στον εξοπλισμό μέτρησης, πρέπει να 
γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία της μέτρησης απωλειών στις 
οπτικές ίνες. Πώς μπορεί να μετρηθεί η εξασθένηση στις 
καλωδιώσεις οπτικών ινών; Ακούγεται αρκετά απλό. Κάποιος 
χρησιμοποιεί μια φωτεινή πηγή (LS) και έναν μετρητή ισχύος 
= PM και μετρά την οπτική ισχύ που χάνεται στη διαδρομή 
της οπτικής ίνας. Άρα η εξασθένηση (απώλεια) είναι 

„Περιβάλλουσα ροή φωτεινής πηγής“ = 
Τεχνολογία μέτρησης πολύτροπων οπτικών 
ινών με μεγαλύτερη ακρίβεια

Τι είναι η „περιβάλλουσα ροή φωτεινής πηγής“; Ποια είναι η διαφορά στη μέτρηση καλωδιώσεων πολύτροπης οπτικής 
ίνας με την „περιβάλλουσα ροή φωτεινής πηγής“; Γιατί είναι σημαντική η τεχνολογία μέτρησης πολύτροπης οπτικής ίνας 
„περιβάλλουσας ροής φωτεινής πηγής“ για τους τεχνικούς εγκατάστασης;

FIBER CONNECTOR

Before cleaning

Figure 1 – Cleanliness of fiber connectors

After cleaning
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Τιμές αναφοράς 
Για τον ορισμό τιμών αναφοράς, οι οργανισμοί προτύπων 
έχουν ορίσει τη χρήση ενός έως τριών καλωδίων μέτρησης 
αναφοράς. Υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις, όπως το πώς 
και το πόσο φως (για την ακρίβεια, μοτίβα φωτός) συνδέονται 
στην ίνα. Τα τελευταία χρόνια, το φως ζεύξης σε μια ίνα 
αποτελεί ζήτημα ξανά και ο ορισμός της „περιβάλλουσας 
ροής φωτεινής πηγής“ συμπεριλήφθηκε στα πρότυπα.

Αλλά πώς ήταν πριν; Αρχικά, η χρήση των φωτεινών πηγών 
LED ήταν τυποποιημένη. Αυτό αναφερόταν ως δρομολογήσεις 
„υπερπλήρωσης“ (βλ. εικόνα 2α). Αυτή η „υπερπλήρωση“ δεν 

ήταν ιδιαίτερα έξυπνη, καθώς η υπερπλήρωση με το φως που 
εκπέμπεται από την φωτεινή πηγή LED δεν δρομολογεί απλώς 
μοτίβα φωτός στον πυρήνα της οπτικής ίνας αλλά και μέσα 
στην εξωτερική επένδυση, τα οποία διαδίδονται στην οπτική 
ίνα ως σταθερά μοτίβα χαμηλότερης τάξης (κοντά στο κέντρο 
του πυρήνα της ίνας) και ως ασταθή μοτίβα υψηλότερης 
τάξης (πιο μακριά από το κέντρο του πυρήνα της ίνας, ακόμη 
και στην εξωτερική επένδυση). Όταν χρησιμοποιούνταν κοντά 
καλώδια μέτρησης αναφοράς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
τη μέτρηση υπερβολικού φωτός κατά τον ορισμό των 
σημείων αναφοράς. Αυτό με τη σειρά του οδηγούσε σε  
 ανακριβείς μετρήσεις, καθώς η μετρούμενη ισχύς αναφοράς 
ήταν υπερβολική λόγω των μοτίβων εξωτερικής επένδυσης. 
Επιπλέον, σε μεγαλύτερες διαδρομές καλωδίων, τα ασταθή 
μοτίβα υψηλότερης τάξης στην εξωτερική επένδυση της ίνας 
και εν μέρει στον πυρήνα της ίνας τείνουν να εξαφανίζονται 
μετά από κάποια απόσταση και να μην αποτελούν πλέον 
μέρος της μέτρησης. Για να εξασφαλιστούν πιο σταθερές 
συνθήκες, τα επονομαζόμενα μοτίβα εξωτερικής επένδυσης 
και τα ασταθή μοτίβα υψηλότερης τάξης αποκλείονται εκ 
των προτέρων μέσω φιλτραρίσματος με ένα φίλτρου ρυθμού 
(κυλινδρικό βύσμα) πριν από τον ορισμό τιμής αναφοράς (βλ. 
εικόνα 3). Με αυτήν τη μέθοδο δημιουργούνταν σχετικά πιο 
σταθερές συνθήκες μέτρησης, ωστόσο οι ενδείξεις απωλειών 
εξακολουθούσαν να είναι συνήθως υπερβολικά υψηλές και 
επομένως υπερβολικά συντηρητικές. 

Χρησιμοποιήθηκαν φωτεινές πηγές VCSEL 
(Λέιζερ κάθετης κοιλότητας επιφανειακής 
εκπομπής)
(βλ. εικόνα 2β) στον εξοπλισμό μέτρησης (αυτές 
χρησιμοποιήθηκαν συχνά στον ενεργό εξοπλισμό γραμμών 
μετάδοσης, π.χ. SFP 1 GbE με VCSEL 850 nm) αλλά παρήγαγαν 
αποτελέσματα μετρήσεων που ήταν υπερβολικά αισιόδοξα, 
εξαιτίας του ανεπαρκούς φωτισμού του πυρήνα της ίνας και 
του υπερβολικά μικρού αριθμού των μοτίβων δρομολόγησης 
υψηλότερης τάξης. Επιπλέον, δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση 
ορισμένων σφαλμάτων, όπως η μετατόπιση των πυρήνων 
των ινών σε μια ματισμένη σύνδεση οπτικών ινών. Όι δύο 
αυτές συνθήκες δρομολόγησης - „υπερπλήρωση“ και 
„υποπλήρωση“ - ήταν πιθανό να παράγουν διακυμάνσεις 
στις μετρήσεις που υπερέβαιναν σημαντικά το 10%, το οποίο 
δεν ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο στο παρελθόν λόγω της ύπαρξης 

Εναλλακτικά, εάν ο μετρητής ισχύος μπορεί να εμφανίσει τα 
μετρούμενα επίπεδα ισχύος του φωτός απευθείας σε dBm, 
η απώλεια μπορεί να υπολογιστεί με απλή αφαίρεση της 
ισχύος εισόδου που λαμβάνεται (PPM [dBm]) από την ισχύ 
εξόδου (PlS [dBm])

L [dB] = 10 * log (Pin / Pout)

L [dB] = PLS [dBm] – PPM [dBm]

Αυτό φαίνεται να είναι αρκετά εύκολο, αλλάτο πρόβλημα 
κρύβεται στις λεπτομέρειες, καθώς είναι απαραίτητο να 
οριστεί τιμή αναφοράς πριν από τη διεξαγωγή της μέτρησης 
ώστε να αποκλειστεί ο ίδιος ο εξοπλισμός μέτρησης από 
τη συνολική μέτρηση. Ή ποιότητα των καλωδίων και 
των συνδέσμων μέτρησης επηρεάζει άμεσα την ακρίβεια 
των αποτελεσμάτων. Για να λάβετε τη σωστή σχετική 
τιμή μέτρησης, απαιτείται να προσδιορίσετε την ισχύ 
εξόδου της φωτεινής πηγής (PLS) και να αποθηκεύσετε 
την τιμή αυτή ως τιμή αναφοράς στον μετρητή ισχύος.  

Figure 2: LED, VCSEL and EF light sources / launch conditions
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μεγάλων ανοχών συστήματος για τις ζεύξεις οπτικών ινών. 
Ωστόσο, με τις σημερινές αυξημένες ταχύτητες δεδομένων 
όπως στα 40GBASE-SR4/100 GBASE-SR10 μέσω ινών OM3 
ή OM4 με ίνες μήκους 100/150 m και αποδεκτή απώλεια 
καναλιού μόνο 1,9/1,5 dB, όπου δεν υπάρχουν μεγάλες 
ανοχές για το σύστημα, οι διακυμάνσεις που υπερβαίνουν 
το 10% είναι μη αποδεκτές. Όι οργανισμοί τυποποίησης 
απάντησαν με μεθόδους δρομολόγησης που εξαλείφουν 
αυτόν τον υψηλό βαθμό διακυμάνσεων με έναν ακριβή 
ορισμό της κατανομής της φωτεινής ισχύος στον πυρήνα 
της ίνας. Ό ορισμός αυτός ονομάζεται „περιβάλλουσα ροή 
φωτεινής πηγής“ και βρίσκεται μεταξύ μιας δρομολόγησης 
„υπερπλήρωσης“ και μιας δρομολόγησης „υποπλήρωσης“.

Ορισμός της περιβάλλουσας ροής 
φωτεινής πηγής:
Σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου, περιβάλλουσα ροή 
φωτεινής πηγής είναι το τμήμα της σωρευτικής (αθροιστικής) 
ισχύος του κοντινού πεδίου σε σχέση με τη συνολική ισχύ 
εξόδου ως συνάρτηση της ακτινικής απόστασης από το 
οπτικό κέντρο του πυρήνα της ίνας. Μέσω ακριβούς μέτρησης 
της ισχύος του φωτός με μέτρηση κοντινού πεδίου, μπορεί 
να προσδιοριστεί με ακρίβεια πόσα μοτίβα χαμηλότερης και 
υψηλότερης τάξης δρομολογούνται στην ίνα για τη μέτρηση και 
συνεπώς στον πυρήνα της ίνας της υπό δοκιμή ζεύξης. Ανατρέξτε 
στο πρότυπο IEC 61280-4-1 για τις αναλογίες ισχύος του φωτός 
που καθορίζονται για τις διάφορες διαμέτρους πυρήνα και 
μήκη κύματος. Όι τιμές και οι ανοχές καθορίζονται στο πρότυπο 
EF, ως άνω και κάτω όρια σε μετρήσεις κοντινού πεδίου που 
πραγματοποιούνται με εργαστηριακό εξοπλισμό μέτρησης. Τώρα, 
που εξηγήσαμε λεπτομερώς τις φωτεινές πηγές, υπάρχει άλλη 
μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όι προδιαγραφές 
του προτύπου απαιτούν η συνθήκη δρομολόγησης της 
περιβάλλουσας ροής φωτεινής πηγής να μην είναι παρούσα 
στην έξοδο της φωτεινής πηγής, αλλά στο τέλος ενός καλωδίου 
μέτρησης αναφοράς, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η 
περιβάλλουσα ροή φωτεινής πηγής επιτυγχάνεται πλήρως στην 
υπό δοκιμή καλωδίωση οπτικών ινών.

EF μέχρι το σημείο παρεμβολής
Στην περίπτωση που η φωτεινή πηγή παρέχει η ίδια τη 
συνθήκη δρομολόγησης της „περιβάλλουσας ροής φωτεινής 
πηγής“, η EF μέχρι το σημείο παρεμβολής μπορεί να 
επιτευχθεί με ειδικά καλώδια μέτρησης αναφοράς τα οποία 
είναι „τροπικά διαφανή“. 

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί ότι το φως που 
διοχετεύεται στη ζεύξη της υπό δοκιμή καλωδίωσης, πληροί 
ακριβώς τις συνθήκες της περιβάλλουσας ροής φωτεινής 
πηγής στην έξοδο του καλωδίου δρομολόγησης/συνδέσμου 
αναφοράς. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου έναντι 
άλλων μεθόδων περιβάλλουσας ροής φωτεινής πηγής (π.χ. 
τοποθέτηση διάταξης ρύθμισης ρυθμού μεταξύ της φωτεινής 
πηγής και του συνδέσμου αναφοράς) είναι ότι η αντικατάσταση 
του φθαρμένου συνδέσμου ενός καλωδίου μέτρησης 
αναφοράς θα είναι σχετικά φθηνή, καθώς μπορείτε απλώς να 
αγοράσετε ένα νέο τροπικά διαφανές καλώδιο αναφοράς. Κατά 
τη σύγκριση των διαφόρων οργάνων μέτρησης, η διακύμανση 
των αποτελεσμάτων μέτρησης είναι κάτω του 10%, λόγω του 
σαφούς ορισμού της τροπικής κατανομής του συνδέσμου 
αναφοράς από την περιβάλλουσα ροή φωτεινής πηγής.

Συμπέρασμα
Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης στενότητας στους 
προϋπολογισμούς για τις απώλειες, είναι υποχρεωτικό να 
χρησιμοποιείται εξοπλισμός μέτρησης που συμμορφώνεται 
με τις συνθήκες δρομολόγησης „περιβάλλουσας ροής 
φωτεινής πηγής“ ώστε να λαμβάνονται αξιόπιστα και ακριβή 
αποτελέσματα στις μετρήσεις πιστοποίησης καλωδιώσεων 
πολύτροπων οπτικών ινών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος 
για να εξασφαλιστεί ότι οι σύγχρονες εφαρμογές οπτικών 
ινών υψηλής ταχύτητας μπορούν να λειτουργούν χωρίς 
προβλήματα.

Συντάκτης: 
Thomas Hüsch, 
Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση

Figure 3: Mandrel
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Συσκευή πιστοποίησης καλωδιώσεων οπτικών ινών

Σχεδιασμένο ειδικά για τεχνικούς εγκατάστασης και διαχειριστές 
εταιρικών δικτύων, το FiberXpert OTDR 5000 μετρά, τεκμηριώνει 
και αντιμετωπίζει προβλήματα δικτύων οπτικών ινών. Το FiberXpert 
OTDR 5000 παρέχει πολύ υψηλή ανάλυση με μια από τις μικρότερες 
νεκρές ζώνες στην αγορά για δοκιμές πολύτροπων και μονότροπων 
οπτικών ινών, επιτρέποντας έτσι τη μέτρηση ζεύξεων με οπτικές ίνες 
πολύ μικρού μήκους. Ή αυτόματη ανάλυση απλοποιεί τις εργασίες 
μετρήσεων και σας επιτρέπει να γίνετε ειδικοί στις οπτικές ίνες.

Χάρη στο υψηλό δυναμικό εύρος και την πολύ μικρή νεκρή ζώνη συμβάντων, το FiberXpert OTDR 5000 είναι το εργαλείο για τη 
μέτρηση ζεύξεων οπτικών ινών σχετικά μικρού μήκους σε εταιρικά δίκτυα και κέντρα δεδομένων. Με νεκρή ζώνη συμβάντων που 
είναι μικρότερη από 80 cm είναι δυνατή η ανίχνευση συνδέσμων σε γραμμή μικρού μήκους και η μέτρησή τους με υψηλή ακρίβεια. 
Για μείωση του κόστους και των πόρων, το FiberXpert πραγματοποιεί μετρήσεις με μέγιστη ανάλυση στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Όπτικό Ανακλασίμετρο Πεδίου Χρόνου (OTDR) για πολύτροπα 850/1300 nm ή συνδυασμό πολύτροπων 850/1300 nm και 
μονότροπων 1310/1550 nm

• Μέτρηση καλωδιώσεων οπτικών ινών επιπέδου 2 βάσει προτύπων

• Αυτόματη ανάλυση επιτυχίας/αποτυχίας των αποτελεσμάτων ελέγχου σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται από TIA/IEC 

• Εμφάνιση του ίχνους OTDR σε μορφή γραφικών για ανάλυση βάσει μήκους όλων των συμβάντων για ανάκλαση και 
εξασθένηση 

• Όλα τα συμβάντα και η ανάλυση της ζεύξης οπτικών ινών παρατίθενται σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων 

• Αυτόματος εντοπισμός μακράς κάμψης

• Ενσωματωμένο σετ ελέγχων απωλειών στις οπτικές ίνες 

• Προαιρετικός ανιχνευτής επιθεώρησης οπτικών ινών

• Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής LCD

• Δημιουργία επαγγελματικών αναφορών με το λογισμικό αξιολόγησης eXport

Υψηλή ακρίβεια με προσοχή στις λεπτομέρειες
Χάρη στο υψηλό δυναμικό εύρος και τη μικρή νεκρή ζώνη συμβάντων, το FiberXpert OTDR 5000 είναι το κατάλληλο εργαλείο για 
τη μέτρηση ζεύξεων οπτικών ινών σχετικά μικρού μήκους σε εταιρικά δίκτυα και κέντρα δεδομένων. 

FiberXpert OTDR 5000
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Έύκολο στη χρήση και την ερμηνεία
Ή μαλακή θήκη και ο ιμάντας ώμου (περιλαμβάνονται) κάνουν δυνατή τη χρήση της συσκευής και με τα δύο χέρια. Τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων εμφανίζονται στην οθόνη αφής 5“ και μπορούν να αναλυθούν και να αποθηκευτούν εύκολα στη συσκευή. Ή 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση επιτυχίας/αποτυχίας εμφανίζει όλα τα εντοπισμένα συμβάντα και υποδεικνύει εάν η ίνα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή απαιτείται εκ νέου επεξεργασία.

Βελτιωμένες μετρήσεις
Επιπλέον, το FiberXpert μπορεί να μετρήσει τις απώλειες στην ίνα και να δείξει την ισχύ εξόδου των ενεργών στοιχείων, 
όπως οι μεταγωγείς, στον ενσωματωμένο μετρητή ισχύος. Το προαιρετικό μικροσκόπιο ινών επιτρέπει την επιθεώρηση της 
ποιότητας των τελικών άκρων των συνδέσμων ξανά με τη βοήθεια μιας αυτοματοποιημένης ανίχνευσης επιτυχίας/αποτυχίας. 

Όλα τα έργα μετρήσεων με ένα πακέτο λογισμικού 
Ιδανικά, τόσο οι μετρήσεις σε χαλκό όσο και σε οπτικές ίνες πρέπει να τεκμηριώνονται σε ένα πακέτο λογισμικού. Το λογισμικό eXport 
υποστηρίζει τόσο το FiberXpert όσο και το WireXpert και όλες οι αναφορές μετρήσεων έχουν την ίδια διάταξη και βρίσκονται στην 
ίδια θέση.

FiberXpert OTDR 5000 Quad 

Πολύτροπη/Μονότροπη λειτουργία 
Όπτικό Ανακλασίμετρο Πεδίου Χρόνου 850/1300/1310/1550 nm 
Περιλαμβάνει κύρια μονάδα μέτρησης, 
πολύτροπη μονάδα συμβατή με SC,
μονότροπη μονάδα συμβατή με SC,
μπαταρίες πολυμερών λιθίου, τροφοδοτικά, μαλακή θήκη με ιμάντα ώμου, σκληρή θήκη 
μεταφοράς, 
πιστοποιητικό βαθμονόμησης και λογισμικό δημιουργίας αναφορών eXport

FiberXpert OTDR 5000 πολύτροπης λειτουργίας                        

Όπτικό Ανακλασίμετρο Πεδίου Χρόνου 850/1300 nm  
Περιλαμβάνει κύρια μονάδα μέτρησης,  
Πολύτροπη μονάδα συμβατή με SC 
Μπαταρίες πολυμερών λιθίου, τροφοδοτικά, μαλακή θήκη με ιμάντα ώμου, σκληρή θήκη 
μεταφοράς, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και λογισμικό eXport

Κωδικός προϊόντος:

226534

226534
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Καλώδια δρομολόγησης πολύτροπης και μονότροπης 
λειτουργίας τακτοποιημένα και έτοιμα για χρήση 

Τα καλώδια δρομολόγησης FiberXpert εξασφαλίζουν την τάξη στη 
θήκη μέτρησης. Τα καλώδια δρομολόγησης είναι σωστά τυλιγμένα 
και μπορούν εύκολα να τυλιχτούν ξανά και να αποθηκευτούν. Ή ίνα 
προστατεύεται και μπορεί να αποθηκευτεί στη σκληρή θήκη του 
FiberXpert OTDR 5000.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Βέλτιστη προστασία για το καλώδιο δρομολόγησης 

• Διαθέσιμα καλώδια δρομολόγησης για πολύτροπη και μονότροπη λειτουργία

• Διαθέσιμοι συνδυασμοί κοινών συνδέσμων

• Αυτόματο τύλιγμα στην έκδοση PRO

Καλώδιο δρομολόγησης 
FiberXpert

Καλώδιο δρομολόγησης FiberXpert

Launch Fiber Pro Single Mode

Launch Fiber Pro Multi mode

Launch Fiber Eco Single Mode

Launch Fiber Eco Multi mode

Κωδικός προϊόντος:

400933

400931

400932

400930
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ETHERNET
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ
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Συσκευή δοκιμής καλωδίων και διαγνωστικών ελέγχων δικτύου

Το CableMaster 800 είναι μια επαγγελματική συσκευή δοκιμής καλωδίων 
δικτύου που διαθέτει υποδοχή RJ45 για καλώδια δικτύου και υποδοχή 
τύπου F για ομοαξονικά καλώδια. Το CableMaster 800 επαληθεύει την 
αντιστοιχία των συρμάτων και προσδιορίζει το μήκος του καλωδίου και την 
απόσταση έως το σφάλμα. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν 
και να τεκμηριωθούν στο λογισμικό αναφορών που λειτουργεί σε PC. 
Επιπλέον, το CableMaster 800 παρέχει πολλές διαγνωστικές λειτουργίες 
δικτύου για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ανίχνευση καλωδίου, 
ο εντοπισμός ζεύξης έως και 1Gb/s, η λειτουργία ping, η ανακάλυψη 
δικτύου, οι δοκιμές PoE και πολλά άλλα. Το CableMaster 800 είναι ιδανικό 
για επαγγελματίες τεχνικούς εγκατάστασης και διαχειριστές δικτύων 
που διεξάγουν δοκιμές και αντιμετώπιση προβλημάτων σε καλωδιώσεις 
δικτύων (RJ45) και ομοαξονικές καλωδιώσεις σε ενεργά δίκτυα.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Δοκιμή καλωδίων δικτύου και ομοαξονικών καλωδίων (υποδοχή RJ45 και υποδοχή τύπου F)

• Εμφάνιση της αντιστοιχίας των συρμάτων σε γράφημα για τη γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων

• Προσδιορισμός του μήκους του καλωδίου και της απόστασης μέχρι το σφάλμα με εκτέλεση πλήρους μέτρησης TDR

• Αναγνώριση καλωδίου/θύρας με χρήση των μονάδων δοκιμής ID καλωδίου/θύρας από απόσταση

• Ανίχνευση PoE και δοκιμή φορτίου

• Δοκιμή ζεύξης έως και 1 Gbit/s για αναγνώριση της ικανότητας και της τρέχουσας κατάστασης της ζεύξης

• Δυνατότητα ping σε μεμονωμένες διευθύνσεις ή λίστες διευθύνσεων IPv4 και IPv6 καθώς και σε οποιαδήποτε διεύθυνση 
URL στο Internet

• Ανακάλυψη δικτύου με δημιουργία λίστας συσκευών εκπομπής

• Ανακάλυψη CDP/LLDP/NDP και VLAN

• Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης για εξαιρετική αναγνωσιμότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον

• Δημιουργία αναφορών δοκιμής και τεκμηρίωσης με λογισμικό αναφορών που λειτουργεί σε PC

Ή επαγγελματική συσκευή δοκιμής καλωδίων CableMaster 800 είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, όσον 
αφορά την εξακρίβωση της εξόδου που είναι συνδεδεμένη με την κατάλληλη θύρα του πίνακα συνδέσεων, μετά την εγκατάσταση, 
για τον ποιοτικό έλεγχο και την τεκμηρίωση της καλωδίωσης, αλλά και κατά τη λειτουργία, για την αντιμετώπιση προβλημάτων του 
δικτύου.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής εμφανίζονται στην πλήρως έγχρωμη οθόνη γραφικών με σαφή και κατανοητό τρόπο. Τα αποτελέσματα 
της δοκιμής μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή και να εξαχθούν σε ένα PC για αξιολόγηση ή τεκμηρίωση με το δωρεάν 
λογισμικό αναφορών για PC.

Δοκιμές καλωδίωσης
Το CableMaster 800 διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες δοκιμής για καλώδια δικτύου RJ45, τηλεφωνικά καλώδια και ομοαξονικά καλώδια. 
Το CableMaster 800 αποτελείται από μια κεντρική μονάδα και μια μονάδα δοκιμής ID από απόσταση, και είναι το ιδανικό εργαλείο 
για τον έλεγχο καλωδιώσεων τύπου RJ45, εμφανίζοντας τα αποτελέσματα σε μορφή αντιστοιχίας συρμάτων σε μια έγχρωμη οθόνη 

CableMaster 800
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με γραφικά. Επαληθεύει τη συνέχεια, ελέγχει για αντίστροφες συνδέσεις, εσφαλμένη σύνδεση συρμάτων, διαχωρισμένα ζεύγη, 
βραχυκυκλώματα και ανοιχτό κύκλωμα. Το μήκος του καλωδίου και η απόσταση μέχρι το ανοιχτό κύκλωμα προσδιορίζονται με χρήση 
του ενσωματωμένου TDR (Ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου).

Το CableMaster 800 διαθέτει μια ενσωματωμένη γεννήτρια τόνων που στέλνει ένα διαμορφωμένο ηχητικό σήμα στο καλώδιο, το οποίο 
ανιχνεύεται από έναν προαιρετικό ανιχνευτή τόνου που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του καλωδίου (καλώδια χωρίς θωράκιση 
και χωρίς σήμανση) και την αναγνώριση εξόδου/θύρας. Όι αριθμημένες μονάδες δοκιμής ID καλωδίων από απόσταση επιτρέπουν στο 
χρήστη να προσδιορίσει εύκολα ποια έξοδος είναι συνδεδεμένη με την κατάλληλη θύρα σε έναν πίνακα συνδέσεων.

Δοκιμές δικτύου
Το CableMaster 800 επιτρέπει τη γρήγορη αναγνώριση θυρών/εξόδων δικτύου ενώ εμφανίζει την ικανότητα και την τρέχουσα 
κατάσταση της ζεύξης. Με τις πρόσθετες δυνατότητες ανακάλυψης δικτύου, είναι δυνατή η ανακάλυψη οποιωνδήποτε συσκευών 
εκπομπής στο δίκτυο και η αποθήκευσή τους ως λίστας. Ή διαθεσιμότητά τους ανιχνεύεται μέσω ping σε μεμονωμένες διευθύνσεις 
ή σε λίστες διευθύνσεων IPv4 και IPv6.

Αποθήκευση και αναφορές
Τα αποτελέσματα των ελέγχων στα καλώδια μπορούν να αποθηκευτούν στην κύρια μονάδα και να εξαχθούν στο λογισμικό 
αναφορών που λειτουργεί σε PC μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB για τη δημιουργία επαγγελματικών αναφορών ελέγχων.  

CableMaster 800
Έπαγγελματική συσκευή δοκιμής καλωδίων και δικτύου
Δοκιμή όλων των συνδέσεων καλωδίων και της αντιστοιχίας των συρμάτων, με εμφάνιση 
βραχυκυκλωμάτων και διακοπών
Δοκιμή καλωδιώσεων δεδομένων RJ-45, τηλεφωνικών και ομοαξονικών καλωδιώσεων 
Συσκευή δοκιμής ενεργού δικτύου
Έλεγχος σύνδεσης ταχύτητας και PoE ενεργού δικτύου
Λειτουργία αποθήκευσης και τεκμηρίωσης (λογισμικό PC)
Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη και ενσωματωμένη γεννήτρια τόνων
Περιλαμβάνει:
1 κύρια μονάδα CableMaster 800
1 μονάδα δοκιμής από απόσταση
2 καλώδια RJ45
6 μπαταρίες AA, καλώδιο micro USB, θήκη
Προαιρετικά παρελκόμενα:
Ό ανιχνευτής τόνου PS_CT 15 πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά ως PS_CT 15

CableMaster 850
Έπαγγελματική συσκευή δοκιμής καλωδίων και δικτύου με χρήσιμα παρελκόμενα
Λειτουργεί όπως το PD_CM800 (κωδικός προϊόντος 226520)
Περιλαμβάνει:
1 κύρια μονάδα CableMaster 800
1 ανιχνευτή τόνου Cable Tracker CT15
8 μονάδες δοκιμής από απόσταση
1 καλώδιο RJ45/κροκοδειλάκι
20 ομοαξονικές μονάδες δοκιμής από απόσταση με σήμανση (1-20)
9 καλώδια RJ45
6 μπαταρίες AA, καλώδιο micro USB, θήκη

Κωδικός προϊόντος:

226520

226521
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Συσκευή αξιολόγησης Gigabit LAN με εργαλείο 
διαγνωστικών ελέγχων δικτύου
Εύκολη δοκιμή καλωδίων και πιστοποίηση ταχύτητας Ethernet

Το NetXpert 1400 παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την 
αξιολόγηση καλωδίων και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε 
ενεργά δίκτυα, επιτρέποντας την πολύ γρήγορη, απλή επαλήθευση 
και τεκμηρίωση της ικανότητας των καλωδίων σύνδεσης να 
υποστηρίζουν λειτουργία συμβατή με Gigabit Ethernet σύμφωνα 
με το πρότυπο IEEE 802.3ab. Ένα αποτέλεσμα επιτυχίας/αποτυχίας 
(Pass/Fail) δείχνει εάν η υπάρχουσα καλωδίωση μπορεί να 
υποστηρίξει ρυθμούς δεδομένων έως 1Gbit/s.

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Δοκιμή δικτυακών και ομοαξονικών καλωδιώσεων

• Αξιολόγηση καλωδίωσης δεδομένων όσον αφορά τη συμμόρφωση με το IEEE 802.3 σε ρυθμούς μετάδοσης έως 1Gbit/s 
(BERT)

• Προσδιορισμός του λόγου σήματος προς θόρυβο (SNR)

• Μέτρηση της απόκλισης χρόνου καθυστέρησης

• Εκτέλεση πλήρους TDR για μετρήσεις μήκους ζεύγους και απόστασης μέχρι το σφάλμα

• Πλήρως έγχρωμη αντιστοιχία συρμάτων που δείχνει ανοιχτό κύκλωμα, βραχυκυκλώματα, εσφαλμένες συνδέσεις συρμάτων 
και διαχωρισμένα ζεύγη

• Δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων στη συσκευή δοκιμής και δημιουργίας

• αναφορών με αποτελέσματα επιτυχίας/αποτυχίας (Pass/Fail) βάσει προτύπων

Το NetXpert 1400 είναι μια οικονομική εναλλακτική λύση για τεχνικούς εγκατάστασης και διαχειριστές συστημάτων καλωδίωσης 
δικτύων για τα οποία η αξιολόγηση εύρους ζώνης της καλωδίωσης έως Gigabit Ethernet είναι επαρκής. Το NetXpert 1400 επιτρέπει 
στους χρήστες να ελέγξουν εάν οι ζεύξεις της καλωδίωσης είναι σε θέση να υποστηρίξουν μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων έως 
1Gbit/s, ανεξάρτητα από την κατηγορία των εγκατεστημένων καλωδίων, των πινάκων συνδέσεων ή των εξόδων.

Μέσω της εκτέλεσης ελέγχων βάσει προτύπων με πραγματικά δεδομένα σύμφωνα με το IEEE 802.3ab και ελέγχων ρυθμού 
σφαλμάτων bit (BERT), το NetXpert 1400 ελέγχει τη χωρίς σφάλματα μετάδοση δεδομένων στα 100 MBit/s ή στο 1 Gbit/s. Επιπλέον, 
μπορεί να εμφανίσει τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος συμπεριλαμβανομένου του λόγου σήματος προς 
θόρυβο (SNR) και της απόκλισης χρόνου καθυστέρησης. Ή απόκλιση χρόνου καθυστέρησης σε ένα καλώδιο 4 ζευγών υποδεικνύει τη 
χρονική καθυστέρηση του σήματος μεταξύ των ζευγών και μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του Gigabit Ethernet.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων συνέχειας για τα 8 σύρματα και τη θωράκιση εμφανίζονται έγχρωμα σε μορφή αντιστοιχίας συρμάτων, 
με ταυτόχρονη εμφάνιση των σφαλμάτων στα καλώδια, όπως το ανοιχτό κύκλωμα, τα βραχυκυκλώματα, οι εσφαλμένες συνδέσεις 
συρμάτων και τα διαχωρισμένα ζεύγη, με σαφή και κατανοητό τρόπο. Το μήκος του καλωδίου και η απόσταση μέχρι το σφάλμα 
καλωδίου προσδιορίζονται με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας TDR (Ανακλασίμετρο πεδίου χρόνου). 
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Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν στο NetXpert 1400 και να παραχθούν έγχρωμες αναφορές για σκοπούς τεκμηρίωσης. 
Διαθέτοντας ένα σύνολο δυνατοτήτων δοκιμών δικτύου, το NetXpert 1400 σάς βοηθά στην επαλήθευση των παραμέτρων του 
δικτύου και στην αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς οποιεσδήποτε μετακινήσεις, προσθήκες ή αλλαγές (MAC) απαιτούν νέα 
επαλήθευση. Το 1400 NetXpert επαληθεύει, όταν συνδεθεί σε μια έξοδο επικοινωνίας, εάν είναι δυνατή η σύνδεση με τον μεταγωγέα και 
ποιες ταχύτητες σύνδεσης υποστηρίζονται (έως 1Gbit/s). Ή δοκιμή μέσω ping ανιχνεύει τη διαθεσιμότητα για μεμονωμένες διευθύνσεις 
και λίστες διευθύνσεων IPv4 και IPv6 και για κάθε διεύθυνση URL με δυνατότητα επιλογής από το χρήστη.

Εκτός από αυτό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από μια σειρά άλλων δοκιμών δικτύου, όπως η ανακάλυψη LLDP/CDP/NDP και VLAN 
και οι συνοπτικές δοκιμές PoE (ρεύμα μέσω Ethernet), συμπεριλαμβανομένης μιας δοκιμής φορτίου. 

• Δοκιμή ζεύξης έως και 1 Gbit/s για αναγνώριση της ικανότητας και της κατάστασης της ζεύξης

•  Δυνατότητα ping σε μεμονωμένες διευθύνσεις ή λίστες διευθύνσεων IPv4 και IPv6 (πρόβλεψη για Ipv6) καθώς και σε 
οποιαδήποτε διεύθυνση URL στο Internet

• Ανακάλυψη CDP/LLDP/NDP και VLAN

• Ανίχνευση PoE/PoE+ και δοκιμή φορτίου για πτώση τάσης

• Δοκιμή DHCP

• Ανίχνευση διαδρομής

• Αναγνώριση θύρας μεταγωγέα με αναβοσβήσιμο του LED της θύρας 

Πλήρως έγχρωμη, εύχρηστη οθόνη αφής
Ή πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής και τα πρόσθετα 4 κουμπιά καθιστούν το NetXpert 1400 εύκολο στη χρήση, ενώ η υψηλής 
ανάλυσης έγχρωμη οθόνη εγγυάται εξαιρετική αναγνωσιμότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ή στιβαρή σχεδίασή του είναι ιδανική 
για περιβάλλοντα δύσκολου χειρισμού. Είναι δυνατή η δημιουργία αναφορών δοκιμών και τεκμηρίωσης απευθείας από τη συσκευή.

NetXpert 1400
Συσκευή αξιολόγησης δικτύου/καλωδίωσης
Δοκιμή όλων των συνδέσεων καλωδίων και της αντιστοιχίας των συρμάτων, με εμφάνιση 
βραχυκυκλωμάτων και διακοπών
Δοκιμές δικτύου με PoE, συνδεσιμότητα ζεύξης, LLDP, ping και DHCP
Αξιολόγηση της συνδεσιμότητας κατά IEEE για έως και 1 Gbit/s
Κύρια μονάδα NetXpert, ενεργή μονάδα δοκιμής από απόσταση, 2 τροφοδοτικά, κάρτα SD 
4 GB
καλώδιο micro USB, 1 σετ υποδοχών δικτύου και ομοαξονικών υποδοχών για δοκιμές από 
απόσταση (με αριθμούς 1-5 για το κάθε ένα), σύνδεσμος ζεύξης τύπου F
2 καλώδια διασύνδεσης δικτύου, 2 αναλώσιμα καλώδια, ιμάντας και κλιπ ανάρτησης, θήκη 
μεταφοράς

Κωδικός προϊόντος:

226533
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Συσκευή ανάλυσης γραμμής δικτύου Gigabit

Το απαραίτητο εργαλείο για τεχνικούς εγκατάστασης, τεχνικούς, 
προϊσταμένους και παρόχους υπηρεσιών

Ή συσκευή ανάλυσης δικτύου LanExpert 80 είναι ένα απαραίτητο 
εργαλείο για την εγκατάσταση, την παρακολούθηση, τη συντήρηση, 
την αναβάθμιση ή την αντιμετώπιση προβλημάτων οποιουδήποτε 
δικτύου. Το LanExpert 80 χρησιμοποιεί μια έγχρωμη οθόνη αφής 
για την πρόσβαση σε ένα από πιο τα πιο πλήρη σύνολα λειτουργιών 
δοκιμής και ανάλυσης που είναι διαθέσιμα σε μια φορητή συσκευή. 

ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ 

• Ανάλυση γραμμής δικτύου

• Συμβουλές από τους ειδικούς

• Δοκιμές συνδεσιμότητας δικτύου

• Καταγραφή και παρακολούθηση πακέτων

• Δοκιμές καλωδίων - Αντιστοιχία συρμάτων, μήκος και ρεύμα μέσω Ethernet

• Γεννήτρια κίνησης

• Δοκιμές καταπόνησης - RFC 2544

Ή λειτουργία γραμμής επιτρέπει στους χρήστες τη μη παρεισφρητική παρακολούθηση της κίνησης του δικτύου (10/100/1000BaseTX) 
για την αναγνώριση πρωτοκόλλων, χρήσης θυρών, στατιστικών στοιχείων VoIP και χρήσης του δικτύου. Το LanExpert 80 μπορεί να 
καταγράψει και να αποθηκεύσει έως 10.000 πακέτα με φίλτρα που ορίζονται από το χρήστη για λεπτομερή ανάλυση στο πεδίο ή που 
έχουν ληφθεί μέσω δικτύου ή σε μονάδα fl ash USB. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε θύρα RJ-45, χρησιμοποιούνται έλεγχοι όπως 
Ping, ζεύξης, ανίχνευσης διαδρομής, DHCP και ανακάλυψης για τη γρήγορη αναγνώριση προβλημάτων δικτύου. Το LanExpert 80 
μπορεί να παράγει έως 100% φόρτο κίνησης με έλεγχο του ρυθμού και του μεγέθους των πακέτων για να δείξει την απόδοση του 
δικτύου σε διάφορα επίπεδα κίνησης.

LanExpert 80
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Επιπλέον, παρέχεται επίσης μια δοκιμή καταπόνησης που παράγει κίνηση και μετρά δείκτες απόδοσης, σύμφωνα με το πρότυπο RFC 
2544. Ή δοκιμή καταπόνησης μπορεί να διεξαχθεί με τη χρήση των δύο ανεξάρτητων θυρών σε μία μονάδα ή να χρησιμοποιηθεί με 
μια δεύτερη μονάδα που βρίσκεται σε απόσταση σε ένα δίκτυο. Όι δοκιμές PoE περιλαμβάνουν μέτρηση της τάσης και του ρεύματος 
της γραμμής για να προσδιορίσουν την πραγματική ισχύ που χρησιμοποιείται από μια τροφοδοτούμενη συσκευή. Το LanExpert 
ελέγχει επίσης καλώδια για βραχυκυκλώματα, ανοιχτό κύκλωμα, διαχωρισμένα ζεύγη, αντίστροφα ζεύγη, μετρά το μήκος καλωδίου 
και παράγει τόνους για την ανίχνευση καλωδίου.

LanExpert (LE80) - 2 σταθερές υποδοχές 10/100/1000BaseT
Συσκευή ανάλυσης δικτύου Gigabit και πρωτοκόλλων, γεννήτρια κίνησης, RFC2544, 
δοκιμές δικτύου και καλωδίων,  
Φορητή κύρια μονάδα χειρός με έγχρωμη οθόνη αφής, θήκη, απομακρυσμένο τερματισμό, 
στικ μνήμης (περιέχει εγχειρίδιο και λογισμικό κονσόλας PC), καλώδια, οδηγό γρήγορης 
αναφοράς και φορτιστή

Κωδικός προϊόντος:

226020
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