
HT1000/2    

Анализатор на бакарни жици HT1000/2 

 
                                                                   ■ Пронаоѓач на сметња (шум ) преку 30 MHz        
                                                             спектрален анализатор 
 

■ 7 автоматски тестови кои може да ги избере  
корисникот 

   
                                                            ■ Tест-програми за мултиплицирани парови 
 

                                                                  ■ Зачувување на 200 пара на податоци пред и по тестот  
 

                                                            ■ AC или DC моќност 
 

 
                                         ■ USB порт от ги превзема ажурурањата и ги прикачува    
 тест резултатите 

 

 

ОПИС 

HT1000 / 2 претставува високо перформансен пренослив 

инструмент, со комплетни карактеристики,  дизајниран за да 

обезбеди проверка на бакарни жици  и нивно одржување 

едноставно со допир на копче. Издржлив и отпорeн на вода, 

HT1000 / 2 е опремен со високо ефективен 1/4 VGA LCD екран и 

моќно позадинско осветлување дизајниран за полесно тестирање 

и откривање на проблемот во сите работни средини. 

 На менито на екранот се почнуваат повеќе тестови со притискање 

на едно копче.  

Super stress™ тестот стигнува подалеку од стандардните 

лонгитудални балансни тестирања, и врши идентификување дури 

и на тешко достапните кратко споени дебаланси. 

 Двоканалниот ТDR е стандарден, со можност за складирање на 12 

траси и локација на непостојана грешка. 

 HT1000 / 2 има автоматски тестови кои ги бира корисникот со тест 

програма на мултиплицирани парови.  

Тестирање на DC и AC напон во исто време, при што нема потреба 

да се префрла меѓу одделни екрани.  

Брзо и лесно превземање на ажурирањата и прикачување на 

резултатите преку вградениот USB порт. 

  

КАРАКТЕРИСТИКИ 

Лесен за навгација и започнување на тестирање; многу од 

стандардните 26 тестови започнуваат со притискање на едно 

копче: или од нумеричката тастатура, или од копчињата за 

навигација.  

■  Директен пристап до тестови: нема натрупани мениа. Додатоци 

за олеснување на обуката на новите техничари.  

■ Брзо време на стартување. Уредот е подготвен за тестирање 8 

секунди од моментот на вклучување.  

■  Напон, отпор и сите стандардни телеком тестирања се достапни  

преку ист, едноставен мени изглед.  

■ Super stress - овој тест е десет пати повеќе чувствителен отколку 

други технологии достапни денес. Tоа значи дека дебалансот кај         

исплетените парови може да се види под опсег од 0dB,     

поставувајќи ја нулата во тие дебаланси кои се кријат во кратките  

споеви на жиците од колата.  

■ Автоматски мод на super stress - им помага на техничарите во 

пронаоѓањето на невидливи грешки на кратки споеви на жиците 

од колата.  

■  Сите преносни и тестови за бучава за говорниот опсег се 
вклучени.  
 
■ Вклучен е отворен мерач кој е прецизен при точно лоцирање 
дури и во случај на променлива отпорнос (прекин од нечистотија).  
 
■ Вградениот ТDR (Time-Domain Reflectometer) лоцира кратки 
спојувања, вкрстувања и отворени кола на растојанија кои се 
движат од крајот на тест кабелот се до 14, 7 км (45. 000 стапки).  
Mоже да испитува два пара истовремено со споредба за да се 
идентификуваат потенцијалните проблематични места на кабелот.  
 
■ Двоканален ТDR им овозможува на техничарите да споредат 
добар пар со сомнителен пар – и точно да го пронајдат  
отворениот или кратко споен пар. Тестовите од ТDR можат да 
бидат снимени и пренесени на компјутер за испитување.  
 
■ Автоматски тест / тест на мултиплицирани парови - корисникот 
може да конфигурира и до 8 серии на тестови за автоматско 
извршување.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Вградената програма за поправка на парови  им овозможува на 
техничарите да соберат податоци за неисправни парови и 
откривање на грешки.  
 
 Складирање на резултатите од тестот - HT1000 / 2 ги зачувува  р 
резултатите од тестот CSV формат кој понатаму може да биде 
прикачен преку интегриран USB порт во базата на податоци н 
податоци на корисникот .  
 



■ Може да се превземаат ажурирања firmware (софтверот вграден    
вво инструментот)  - преку интегриран USB портал.  
 
■  Спектрален анализатор  - мерење на загуби преку тест 
протоколи на VDSL.  

 
■  Испраќање и примање на фрекфенцискиот спектар преку VDSL.  
 

■  Спектрален анализатор им помага на техничарите во 

пронаоѓање на прекини кои предизвикуваат пореметувања во DSL 

сервисот - со оттчитувања на VDSL.  

 

■  ADSL2+ и VDSL2 – со дополнителна инсталирана картичка, xDSL 

картичката им овозможува на техничарите да имаат увид со CO 

(DSLAM) и да ги измерат комуникациските протоколи, како што 

се брзината – на прикачување и превземање, односи на сигнал 

или сметња и проценти на искористеност. 

VDSL картичка, исто така овозможува CO емулација.  

■  Techmate ® RFL користи три или  четири жици за 

подесување и точно лоцира големина на грешка и 

локација, со едноставни корекции на температура и 

подесување на кабелските геометриски величини 

(површина на метален дел на кабелот)  

■  HPNA опцијата вклучува HPNA 3, 1 чип сет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

                       

Анализатор на бакарни жици  

     HT1000/2 
     

 
СПЕЦИФИКАЦИИ  
 
(Mодел HT1000/2-A освен ако не е поинаку наведено ) 
 
Карактеристики  Опсег/Точност : 
 

(поголемата вредност ) 
 
ACV 0 V до 200 V (±2%, ± 1 V) 
 
DCV 0 V до ±200 V (±2%, ±1 V) 
 
Отпорност  0 Ω до 1, 000 KΩ (±2%, ±1 Ω) 
 
Претекување    1 MΩ до 999 MΩ (±3%), 150 V излез на отворено коло  
 
Лонгитудинален баланс +30 dBrn до +80 dBrn (±2 dBrn) 
 
Super Stress™ -10 dBrn до +30 dBrn (±2 dBrn) 
 
Детекција на оптоварени 

калеми 0 до 4 калеми (±1 coil) 
 
Струја во колото  0 mA до ±100 mA (±2%, ±1 mA) 
 
Влијание на напојување +40 dBrnC до +100 dBrnC (±2 dBrnC) 
 
Сметња (Гласовен опсег) 0 dBrnC до +60 dBrnC (±2 dBrnC) 
 
Загуба (Гласовен опсег) -40 dBm до +10 dBm (±1 dBm) 
 
Отворено мерење  0 m (0 ft) до 900 m (3, 000 ft) 
 

±2%, ±1. 5 m (5ft) 
 

900 m (3, 000 ft) до 15 km (50, 000 ft) 
 

(±3%) 
 
Aвтоматски тест  7 автоматски тестови кои ги бира корисникот,  
 

200 парови на зачувување, способност за 

повторување на тест,  
 

Тест програма за мултиплицирани парови 
 
ID тон  Фрекфенција : 577. 5 Hz (±1%)  

Амплитуда: 0 dBm, 600 Ω (±1 dBm) 
 
Идентификација на  

повикувач ID Да  
 
 
Испраќање на широко појасен Фрекфенција: 20 KHz to 9 MHz(±1%) 

Тон     Aмплитуда: 0 dBm, 135 Ω (±1 dBm) 
  
 
Примање на широкопојасен  Фрекфенција : 20 KHz to 33 MHz 

тон    Aмплитуда : -90 dBm, +2 dBm 
(±2 dBm) 

  
 
Загуби на широко појасен тон  Фрекфенција : 20 KHz to 33 MHz 
 

Aмплитуда : -90 dBm, +2 dBm 
 (±2 dBm)  

RFL Растојание до грешка: 0 – 3. 000 m 
 

(10, 000 ft) ±0. 5%, ±1 m (3 ft) 
 
Max. отпорност на грешка што може да ја 

измери инструментот :  
100 MΩ  
Max.  отпорност на грешка што може да ја 

измери инструментот :  
2 M 

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 
  

 
TDR Двоканален , складирање на 12 мерења, 

автоматски избор на широчина на пулс, 

мод за споредба на парови, мод на 

разделување/вкрстување, локација на 
непостојани  грешки,  

  Најблизок опсег 0 – 8 m (25 ft),  
 

Најдолг опсег 0 – 16. 000 m (49, 000 ft) 
 

(@VOP = 0. 7), зум мод 
 
Спектрален   Фрекфенција : 20 KHz до 33 MHz 

 анализатор на широко Aмплитуда: -90 dBm до +10 dBm 

 појасен опсег  (±2 dBm) 
-130 dBm/Hz to -30 dBm/Hz 

 
(±2 dBm/Hz) 

         
Импулс на сметња Aмплитуда : -45 dBm до +10 dBm 
 

(±2 dBm)  
Филтри : F, G, J, None (30 MHz) 

 
Спектрален                  Фрекфенција : 50 Hz до 4, 100 Hz 

анализатор  на гласовен Aмплитуда: -64 dBm до 0 dBm  

опсег    (±2 dBm) 
-76 dBm/Hz to -12 dBm/Hz 

 
(±2 dBm/Hz) 

 
   
 
Дисплеј   Висока резолуција, ¼ VGA графика  

  со LED позадинско осветлување  

 

Батерии                    
Батерии на полнење од  
икел- метал хидрид 
 
Траење на батерија  приближно 30 часа вообичаена употреба  
 

 

Тежина  
 
0. 8 kg (28 oz) 

 

Димензии  
 
254 mm x 114. 3 mm x 63. 5 mm (10” x 

4. 5” x 2. 5”) 

 
Средина  
 
Заштита од вода и пад во согласност со MIL-STD-810F 
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HT1000/2-C (ADSL/VDSL2) спецификации   
Дополнение на карактеристиките од HT1000/2-A 
 
Карактеристики  Oпис   
Одговара на стандардот ADSL G. dmt G. 992. 1/2 Annex A, B  

ADSL2 G. 992. 3 Annex A, B, L, M, J  
ADSL2+ G. 992. 5 Annex A, B, L, M, J 
ADSL2+ G992. 5 Amendment 1  
ADSL2+ G. 998. 4 Retransmission-G. 
INP 
VDSL2 G. 993. 2  
Bandplans: 8, 12, 17, 30 MHz  
Profiles : 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b,   
17a, 30a  
Plan 997, plan 998  
Можност за емулирање на 
CO/DSLAM  

Статистика на линкови  тип на конекција (VDSL2, RT, CO) 
 

 

 
    Анализатор на бакарни жици  

HT1000/2 
 
 
 
 
 
 
 

 
HT1000/2-CH спецификации   
HPNA спецификации   
Дополнение на карактеристиките на HT1000/2-C 
 
Карактеристики  Oпис   
 Одговара на стандарди  ITU G. 9954 (Home PNA 3. 1)  
Измерени параметри  Phy –однос на физичка конекција   

PER –однос на грешка на пакет   
SNR – однос сигнал шум   
Attn – ослабување  

 
 

  

ИНФОРМАЦИИ 
 ЗА ПОРАЧКАа 

 

Производ (Qty) 
Кат. бр.  

Производ (Qty) 
Кат. бр.  

HT1000/2-A стандарден - англиски  
1002-803 

HT1000/2-A стандарден -шпански (европско јазично подрачје ) 
1002-818 

HT1000/2-C VDSL – англиски  
1002-804 

HT1000/2-C VDSL – шпански (европско јазично подрачје) 
1002-819 

HT1000/2-CH VDSL со HPNA – англиски  
1002-805 

HT1000/2-CH VDSL со HPNA – шпански(европско јазично 
подрачје) 

1002-820 

HT1000/2-A стандарден - француски 
1002-809 

HT1000/2-A Standard –шпански 
(латиноамеричко јазично 
подрачје) 1002-815 

HT1000/2-C VDSL - француски 
1002-810 

HT1000/2-C VDSL –
шпански(латиноамеричко 
јазично подрачје) 1002-816 

HT1000/2-CH VDSL со HPNA - француски 
1002-811 

HT1000/2-CH VDSL со HPNA – 
шпански (латиноамеричко 
јазично подрачје) 1002-817 

HT1000/2-A стандарден – германски  
1002-806 Вклучен прибор   

HT1000/2-C VDSL - германски 
1002-807 Пар кабли за тест -црвен /црн 2003-369 

HT1000/2-CH VDSL со HPNA - германски 
1002-808 Пар кабли за тест -жолт/зелен 2003-370 

HT1000/2-A стандарден - италијански 
1002-812 AC полнач 2001-697 

HT1000/2-C VDSL - италијански 
1002-813 Мек пренослив куфер  2003-262 

HT1000/2-CH VDSL со HPNA - италијански 
1002-814 DC полнач 1001-2025 
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