Fluke Networks DSX-5000 rézhálózat minősítő analizátor
- a Versiv™ család tagja
A Fluke Networks legújabb
fejlesztésű DSX-5000 Digitális
kábel-analizátora a Versiv™
család tagja. A Versiv™
termékcsalád a rézkábelek
minősítésén túl bővíthető optikai
csillapításmérő, OTDR vagy
akár LAN/WLAN analizátor
modulokkal. A platform olyan
egyedi fejlesztésekkel segíti
a
mindennapok
munkáját,
mint a ProjX™ magyar nyelvű
projekt kezelő menürendszer,
vagy a Taptive™ gesztus
alapú érintőképernyő. A mérési
eredmények kiértékelését és a
jegyzőkönyvek készítését a már
jól megszokott, az összes többi
Fluke Networks réz- és optikai
kábelteszterhez is használt
LinkWare™
menedzsment
szoftverben
végezhetjük.
Mindez lehetővé teszi a
gyorsabb
és
hatékonyabb
rendszer-megfelelőségi projektek elvégzését.

A DSX Digitális kábel-analizátor alkalmas akár 10 Gigabit Ethernet hálózatok
mérésére. A ma ismert összes kábelezési rendszer minősítésére alkalmas,
legyen az Cat5e, Cat6, Cat6A vagy akár Class FA. Nem szabad azonban
elfelejteni, hogy a minősítés csak egy része a teljes folyamatnak a tervezéstől
a rendszer megfelelőségig. Sajnos rengeteg olyan tényező megjelenik, amely
lassítja ezt a folyamatot: a mérőműszer helytelen beállítása, hibás szabvány
szerinti minősítés, a hibás linkek hibaforrásának kiértékelése, vagy a mérési
eredmények értelmezhetetlen jegyzőkönyvezése.
Manapság a projektek több különféle médiát tartalmaznak, különféle
szabványok szerinti minősítést követelnek meg, ráadásul akár több különböző
kivitelező csoport is dolgozik ezeken. A Versiv™ termékcsalád modularitása
és ProjX™ menürendszere révén lehetővé teszi ezen kábelezési projektek
gyors, precíz és hibamentes minősítését. A DSX-5000 Digitális kábelanalizátor az összes iparági szabvány szerint, Level V pontossággal biztosítja
a strukturált hálózatok megfelelőségi méréseit.
Egyedülálló képességek:
• Versiv™ moduláris platform, ami támogatja a réz és optikai hálózat
minősítését, OTDR méréseket és a LAN/WLAN analízist.
• ProjX™ feladatkezelő rendszerrel meggyőződhetünk az elvégzendő
mérések darabszámáról, eredményéről, javítási listáról, akár 100
párhuzamos projekt aktuális állapotáról.
• Taptive™ kezelőfelület leegyszerűsíti a beállításokat, kizárja a hibázás
lehetőségét, gyorsítja a kiértékelést és a hibaelhárítási időt.
• LinkWare™ a mérési eredmények kiértékelése és dokumentálása és
statisztikák a professzionális menedzsment szoftver segítségével.
• Dedikált diagnosztikai eljárások (HDTDR és HDTDX) az áthallás,
reflexió illetve árnyékolás hibák helyének grafikus megjelenítésére.
• Árnyékolás folytonosság hibák helyének megállapítása levédett AC
mérési eljárással, még földelt rack szekrények esetén is.
• Modulba épített idegen áthallás (Alien Crosstalk) mérési képesség.
Teljesítmény:
• 10 másodperces Cat6A minősítési folyamat.
• Áthallás, reflexió és árnyékolás hibahelyének grafikus megjelenítése a
gyorsabb hibaelhárítás érdekében.
• Akár 12.000 grafikus mérési eredmény tárolása és kezelése.
• Kapacitív, okos telefon szerű érintőképernyő a gyorsabb kezelés
érdekében.
• Magyar nyelvű menürendszer.

Szabványok:
• Megfelel az ISO (IEC WG9 Szabvány IEC61935-1) Level V pontossági
követelményeinek 1000MHz-ig.
• Támogatja az ellenállás kiegyensúlyozatlansági szabvány méréseit a Power
over Ethernethez - IEC61935-1 & 11801-1-4, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,
ANSI/TIA/EIA-568-C.2.
• Képes az új generációs kiegyensúlyozatlansági mérésekre (draft IEEE802.3
és TIA TR42).

Versiv™ Platform a ma és a holnap feladataihoz
Elektromosan központosított Permanent Link csatlakozók ISO (IEC WG9
Szabvány IEC61935-1) Level V pontossági követelményekhez 1000MHz-ig
A DSX központosított Permanent Link csatlakozói messze meghaladják az
IEC Level V pontossági követelményeket (a rendelkezésre álló áthallás margó
kevesebb mint felével) a teljes frekvencia sávban, így sokkal megbízhatóbb
mérési eredményeket produkálnak. Különösen fontos ez olyan nagy teljesítményű
kábelezési rendszereknél – pl. Cat6A – amelyek igen érzékenyek az interferenciákra
és nagyon alacsony áthallási limit margókat engedélyeznek. További fontos előny,
hogy a linkek közötti idegen áthallás mérése minden DSX alap képessége.
A DSX az első terepi mérőműszer, mely képes az un. kiegyensúlyozatlansági
mérésekre, mint pl. a Transverse Conversion Loss (TCL) és az Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss
(ELTCTL). A TCL és ELTCTL a kábelezési szabványokban is megtalálható fontos paraméterek annak meghatározására,
hogy egy szimmetrikus kábel mennyire immunis a zavarokkal szemben. Különösen érzékenyen érinti ez a paraméter az
ipari Ethernet hálózat tulajdonosokat és üzemeltetőket, ahol a kábelezés nagymértékben ki van téve az elektromágneses
interferenciáknak (EMI).
A DSX-5000 megfelel a 61935-1 WG9 ajánlása szerinti „Level V” pontossági kritériumoknak 1GHz-ig!!! (IEC-619351 Ed. 4.) az ISO ClassFa mérésekhez. DC ellenállás kiegyensúlyozatlansági mérések (IEC61935-1 & 11801-1-4, IEEE
802.3af, IEEE 802.3at, ANSI/TIA/EIA-568-C.2 szabványban meghatározva, fontos a PoE rendszerek helyes működésének
ellenőrzéséhez).

TLC grafikus nézet

ELTCTL grafikus nézet

ProjX™ menedzsment rendszer a komplex feladatok könnyű kezeléséhez
Akár 12.000 grafikus mérési eredmény tárolása és kezelése
Több projektet, több kivitelező csapattal és mérőműszerrel, különböző helyszíneken és különböző követelményeknek
megfelelve menedzselni nagy kihívás. Az új ProjX™ menedzsment rendszer a DSX analizátorokon lehetővé teszi
különböző, komplex projektek kezelését egyetlen fájl név alatt. Ezzel elkerülhető a projekt specifikus beállítások többszöri
bevitele, a hibás beállításokból eredő keveredések és lehetővé válik egy időben több összetett projekt átlátható kezelése
is az analizátorban. Lehetőség nyílik egy kábel azonosító név alatt tárolni a kábel összes mérési eredményét, vagy akár
a projektek mozgatását/másolását több analizátor között. Gyorsan áttekinthető egy adott projekt állapota, az elvégzett és
még hátra lévő feladatok mennyisége, illetve a kijavításra váró végpontok listája is.

Projekt áttekintő képernyő és
készültségi fok

Taptive™ kezelői felület az egyszerű és hibamentes
beállítások valamint a gyors kezelhetőség érdekében
Az okos telefon szerű kapacitív érintő képernyő segítségével gyorsan elérhetjük a beállításhoz vagy hibakereséshez szükséges
menüket.
Könnyedén választhatunk megfelelő szabványt vagy kábel típust a
hosszú legördülő menükből, miközben a gesztus vezérlés segít a
grafikonok nagyításában. Az animált beállítás varázslók segítségével
elkerülhetők a különféle konfigurációs hibák.

Egyszerű konfigurálhatóság

Projekt konfigurációs részletei

Felülmúlhatatlan működési sebesség
10 másodperces Cat6A autoteszt mérés és az eredmények villámgyors áttekintése
Nincs még egy kábel analizátor, amely ennyi mérést ilyen rövid idő alatt elvégezne. A DSX-el egy komplett Cat6A autoteszt
mérés mindössze 10 másodperc, míg az OptiFiber Pro modulokkal két optikai szál két hullámhosszas, két irányú csillapítás
és hossz méréséhez csak 3 másodperc szükséges. A világ összes nagy kábel gyártója által elfogadott és javasolt DSX
analizátorról gyorsan leolvashatók a paraméterek mért értékei vagy akár néhány érintéssel a részletekbe is betekinthetünk.

teszt eredmény: megfelelt

reflexiós csillapítás grafikon

nagyítás érintéssel

Hibaelhárítás szakértők módjára
Grafikusan megjeleníti az áthallás és reflexiós hibák helyét, vagy akár az árnyékolás problémákat
A DSX drasztikusan lecsökkenti a kábelhibák azonosításának folyamatát. Egy dedikált diagnosztikai funkció elvégez minden
szükséges tesztet, tárol minden adatot. A diagnosztikai adatok grafikus megjelenítésével egyértelműen megtalálhatók az
áthallás, reflexió és árnyékolás problémák pontos helye az adott linken. A DSX kábel analizátorban nincs meg a korábbi
tesztereknél tapasztalt 250MHz-es diagnosztikai limit frekvencia. A DSX-ben nincs limitáció.

A HTDTX diagnosztikai képernyőn jól látható a távoli csatlakozó áthallás hibája

Az árnyékolás folytonosságának mérése általában direkt egyenáramú mérés elvén történik, mely nem képes a hiba
távolságát megállapítani. A DSX az első kábel analizátor, mely egy levédett AC mérési technikával képes megállapítani
az árnyékolás folytonosság hibák pontos helyét. A legtöbb mérőeszköz még akkor is folytonosnak látják az árnyékolást,
ha egyébként szakadt, mivel az adatközpontokban a rack szekrények központilag földeltek. Néhány mérőeszköz talán
képes megállapítani, hogy szakadt az árnyékolás, de azt már nem tudják megmutatni, hogy a hiba hol található. A DSX
technológiája megoldást nyújt erre a problémára.

Wiremap – megmutatja a hiba helyét, szakadást és rövidzárat

LinkWare™ Menedzsment szoftver
A minden más Fluke Networks réz és optikai kábelteszterhez is használt, népszerű LinkWare™ menedzsment szoftver
segítségével könnyedén kezelheti projektjeit, áttöltheti és tárolhatja mérési jegyzőkönyveit, vagy akár frissítheti kábel
analizátorát. A szoftver segítségével több projekt vagy több műszeren tárolt mérések egyszerűen konszolidálhatók, majd
a cég logójával ellátva egy gombnyomással jegyzőkönyv nyomtatható akár pdf formátumban is. Többé nem rémálom a
jegyzőkönyv készítés, hiszen ennél egyszerűbben már nem is lehetne, függetlenül attól, milyen típusú Fluke Networks
kábeltesztert használ.
A LinkWare Stat funkcióval tovább léphet az „egy link egy lap” stílusú jegyzőkönyveken, és egy komplett, átfogó, statisztikai
riportot készíthet az egész telepítésről. A LinkWare Stat összegyűjti és grafikonokon illetve diagramokon tömören jeleníti
meg bármekkora kábelezési rendszer mérési eredményeit.

LinkWare riport

A LinkWare szoftver visszafelé kompatibilis, ami lehetővé teszi különböző teszterek
mérési eredményeinek integrálását egy riportba.

DSX-5000 CableAnalyzer Specifications
Cable Types
Shielded and unshielded pair LAN cabling

TIA Category 3, 4, 5, 5e, 6, 6A: 100 Ω ISO/IEC Class C, D, E, EA, F, and
FA: 100 Ω and 120 Ω

Standard Link Interface Adapters
Permanent link adapters
Channel Adapters

Plug type: shielded RJ45
Optional Plug type: Tera
Jack type: shielded RJ45
Optional Jack type: Tera

Test Standards
TIA

Category 3, 4, 5, 5e, 6, 6A per TIA 568-C.2

ISO/IEC

Class C and D, E, Ea, F, FA certification per ISO/IEC 11801:2002 and
amendments

Maximum frequency

1200 MHz

General Specifications
Speed of Autotest

Full 2-way Autotest of Category 5e or 6/Class D or E: 9 seconds Full
2-way Autotest of Category 6A/Class EA: 10 seconds

Support test parameters (The
selected test standard determines
the test parameters and the
frequency range of the tests)

Wire Map, Length, Propagation Delay, Delay Skew, DC Loop Resistance,
Insertion Loss (Attenuation), Return Loss (RL), NEXT,
Attenuation-to-crosstalk Ratio (ACR-N), ACR-F (ELFEXT), Power Sum
ACR-F (ELFEXT), Power Sum NEXT, Power Sum ACRN,
Power Sum Alien Near End Xtalk (PS ANEXT), Power Sum Alien
Attenuation Xtalk Ratio Far End (PS AACR-F)

Input protection

Protected against continuous telco voltages and 100 mA over-current.
Occasional ISDN over-voltages will not cause damage

Display

5.7 in LCD display with a projected capacitance touchscreen

Case

High impact plastic with show absorbing overmold

Dimensions

Main Versiv unit with DSX-5000 module and battery installed: 2.625 in x
5.25 in x 11.0 in (6.67 cm x 13.33 cm x 27.94 cm)

Weight

Main Versiv unit with DSX-5000 module and battery installed: 3 lbs, 5oz
(1.28 kg)

Main unit and remote

Lithium ion battery pack, 7.2 V

Typical battery life

8 hours

Charge time*

Tester off: 4 hours to charge from 10 % capacity to 90 % capacity

Languages supported

English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian, Japanese and
Simplified Chinese

Calibration

Service center calibration period is 1 year

Environment Specifications
Operating Temperature

32° F to 113° F (0° C to 45° C)

Storage Temperature

-4° F to +122° F (-20° C to +50° C)

Operating relative humidity
(% RH without condensation)

0% to 90%, 32° F to 95° F (0° C to 35° C)

Vibration

Random, 2 g, 5 Hz-500 Hz

Shock

1 m drop test with and without module and adapter

Safety

CSA 22.2 No. 61010, IEC 61010-1 2nd Edition + Amendments 1, 2

Operating altitude

13,123 ft (4,000 m)

EMC

EN 61326-1

0% to 70%, 95° F to 113° F (35° C to 45 °C)

Ordering Information
Model

Description

DSX-5000

DSX-5000 CableAnalyzer

DSX-5000Qi

DSX-5000 with OLTS Quad and Fiber Inspection

DSX-5000QOi

DSX-5000 with OLTS Quad, OTDR Quad and Fiber Inspection

DSX-5000Mi

DSX-5000 with OLTS Multimode and Fiber Inspection

DSX-5000NTB

DSX-5000 Network Kit with OLTS Quad, OTDR Quad and OneTouch AT 3000
Network Assistant

DSX-ADD-R

DSX-5000 Add-on Kit with Remote

DSX-CFP-Q-ADD-R

DSX-5000 with OLTS Quad Add-on Kit with Remote

DSX-OFP-Q-ADD

DSX-5000 with OTDR Quad Add-on Kit

DSX-ADD

DSX-5000 Add-on Kit

DSX-5000/GLD

DSX-5000 CableAnalyzer with 1 year Gold Support

DSX-5000Qi/GLD

DSX-5000 with OLTS Quad and Fiber Inspection with 1 year Gold Support

DSX-5000QOi/GLD

DSX-5000 with OLTS Quad, OTDR Quad and Fiber Inspection with 1 year
Gold Support

DSX-5000Mi/GLD

DSX-5000 with OLTS Multimode and Fiber Inspection with 1 year Gold
Support

DSX-5000NTB/GLD

DSX-5000 Network Kit with OLTS Quad, OTDR Quad and OneTouch AT 3000
Network Assistant with 1 year Gold Support

DSX-PLA004S

DSX CAT 6A/CLASS EA PLA Set

DSX-PLA011S

DSX TERA CAT 7A/CLASS FA PLA Set

DSX-CHA004S

DSX CAT 6A/CLASS EA CHA Set

DSX-CHA011S

DSX TERA Cat 7A/CLASS FA CHA Set

Versiv-TSET

VERSIV Headphones

VERSIV-BATTERY

VERSIV Battery

VERSIV-ACUN

VERSIV Charger

VERSIV-STRP

VERSIV Hand Strap

VERSIV-STND

VERSIV Demo Stand

Gold Support
Model

Description

GLD-DSX-5000

1 year Gold Support DSX CableAnalyzer

GLD-DSX-5000Qi

1 year Gold Support DSX w/ Quad OLTS INSP

GLD-DSX-5000QOi

1 year Gold Support DSX w/ Quad OLTS OTDR INSP

GLD-DSX-Mi

1 year Gold Support DSX w/ Multimode OLTS INSP

GLD-DSX-NTB

1 year Gold Support DSX Network Kit w/ Quad OLTS OTDR 1TAT
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