
MAKSYMALNA FUNKCJONALNOŚĆ 
TERAZ W TWOIM SMARTFONIE

FUNKCJONALNOŚĆ 
DRUGIEGO EKRANU ZE 

ZDALNĄ KONTROLĄ

WIFI ORAZ BLUETOOTH KOMPATYBILNOŚĆ 
Z TECHNOLOGIĄ 

WIDEBAND

ANALIZATOR IPTV ORAZ 
SERWISY 

IPTV

Analizator TV

 * Brak smartfona w zestawie
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REF. EAN 13

593501 DVB-S/S2 + DVB-T 8424450207611

593502 DVB-S/S2 + DVB-T/T2 8424450207628

593503 DVB-S/S2 + DVB-C 8424450207635

593504 DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C 8424450207642

593505 FULL DVB+IPTV+WiFi+HEVC+Walizka 8424450207659

• Wyświetlanie ekranu miernika na urządzeniu mobilnym ze sterowaniem 
miernika za pomocą gestów i przycisków dotykowych

• Połączenie WiFi oraz Bluetooth
• Wspiera Wideband
• Proste kierowanie anten satelitarnych
• Cyfrowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym
• Lekkie i małe urządzenie
• Intuicyjne menu
• Wielostandardowość z opcją analizatora WiFi, IPTV oraz wizualizacją HEVC
• Wszystkie pomiary wykonywane są za pomocą tylko jednego przycisku. Ws-

kaźniki OK/Błąd pomagają w wykrywaniu błędów podczas instalacji

Funkcjonalność drugiego ekranu ze zdalną kontrolą

Zdalne operacje z Androida, iOS lub z komputera

Bezprzewodowy dostęp do miernika

WiFi oraz Bluetooth

Funkcjonalność drugiego ekranu pozwala replikować ekran miernika na smartfonie lub 
tablecie, zdalnie sterować urządzeniem lub po prostu cieszyć się większym ekranem.  
Instalator może zawsze uzyskać zdalny dostęp do analizatora, bez kabli i ze wszystkimi 
wygodami z korzystania ze smartfona. 

Wymagane jest jedynie zainstalowanie aplikacji H30Evolution na urządzeniu i połączenie 
go z siecią Wi-Fi generowaną przez analizator (tryb AP). 

Urządzenie wyposażone jest w połączenie WiFi 2,4 / 5 GHz oraz Bluetooth. Umożliwia ono 
bezpieczny dostęp poprzez urządzenie z Androidem, iOS lub PC (przeglądarkę). W ten 
sposób można zdalnie korzystać z aplikacji do zarządzania WEB, w której istnieje możliwość 
przeglądania i edytowania planów kanałów, profili użytkowników, eksportu pomiarów, itp. 

H30EVOLUTION, posiadający wszystkie cechy H30FLEX, to udoskonalony przyrząd pomiarowy oferujący nowe funkcje:

Cechy wyróżniające:
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Maksymalna funkcjonalność teraz w Twoim smartfonie

Informacje o serwisach IPTV oraz RF

na Twoim urządzeniu mobilnym

Wszystkie pasma (2,4 oraz 5GHz)

Automatyczna konfiguracja LNB (zasilanie oraz komendy)

Od 250 do 2300MHz

Analizator IPTV oraz serwisy (*)

Wizualizacja HEVC (*)

Proste celowanie w satelitę

Analizator WiFi (*)

Kompatybilność z technologią Wideband

Pozwala demodulować i analizować przepływy IPTV Unicast i Multicast, pokazując wideo i 
wskazując całkowitą szybkość transmisji oraz każdej usługi. Wyświetla także wszystkie in-
formacje o każdej z usług, takie jak SID, VPID, AID, profil wideo lub szybkość transmisji bitów 
dla audio i wideo. 

Ponadto, opcja ta rozszerza pomiary o RF, ponieważ dla tego typu sygnałów wszystkie infor-
macje są także oferowane przez serwis. 

W sygnałach IPTV analizowane są również inne dane specyficzne dla protokołu (UDP/RTP), 
takie jak format UDP, wskaźnik utraty mediów, utracone ramki IP. 

(*) Funkcja opcjonalna: nr kat. 593251 

Funkcja ta obsługuje nowy format kompresji HEVC H.265 i umożliwia wyświetlanie sygna-
łów wideo o maksymalnej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) na urządzeniu mobilnym. 
Wizualizacja możliwa jest na smartfonie, tablecie lub komputerze (tryb wieloekranowy), o 
ile sprzęt jest zgodny z H.265.

(*) Funkcja dodatkowa: nr kat. 593252

Ta funkcja pomaga w ukierunkowywaniu anten satelitarnych. Miernik uzyskuje typowe-
go satelitę oraz stabilny transponder, w zależności od zdefiniowanej przez siebie strefy 
regionalnej, i konfiguruje parametry napięcia konwertera LNB. Ponadto, można aktywować 
wskaźnik dźwiękowy, który prowadzi użytkownika w kierunku prawidłowego ustawienia 
anteny. 

W razie potrzeby, docelowy satelita może być zmieniony ręcznie co pozwala na rozpoczęcie 
ponownego ukierunkowywania.

Dzięki tej funkcji można wykonać pełną analizę Wi-Fi, aby w sposób automatyczny wykryć 
wszystkie sieci. Każda z nich jest identyfikowana według nazwy i wyświetlana jest siła sy-
gnału punktów dostępowych. Dostępne są dwa tryby wyświetlania. Tryb „listy” oferuje listę 
wykrytych sieci wraz z ich danymi i mocą, podczas gdy tryb „mapy” umieszcza je w wykresie: 
moc w stosunku do funkcji częstotliwości. 

(*) Funkcja opcjonalna: nr kat. 593250

Funkcja ta, przeznaczona dla DVB-S/S2, pozwala w pełni analizować kanał satelitarny na do-
wolnej częstotliwości szerokopasmowej między 250 a 2300MHz. Możliwe jest podłączenie 
miernika bezpośrednio do jednego z dwóch wyjść (pionowe i poziome) LNB/Multiswitcha 
typu Wideband.
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Odkryj najnowszą propozycję 
wielostandardowych mierników
serii H30 

H30FLEX H30EVOLUTION

Konfigurowalne, wiele standardów  
Ekran 2.8” TFT 400 x 240 full color 2.8” TFT 400 x 240 full color

Multiscreen z kontrolą dotykową na urządzeniu mobilnym - 
Opaska na telefon - 
Połączenie WiFi 2,4 / 5 GHz - 
Analizator WiFi - (*)

Połączenie Bluetooth - 
Interfejs Ethernet - 
Interfejs USB micro USB USB (typ A)

Ustawianie anteny SAT z wskaźnikiem dźwiękowym - 
Analizator IPTV - (*)

Kompatybilność z LNB Wideband - 
Wizualizacja HEVC na urządzeniu mobilnym - (*)

Poziom wejściowy TV naziemnej 120dBµV (**) (**)

Kompatybilność z dCSS (**) (**)

Dostęp do interfejsu zarządzania
(zapisy, plany kanałów ...) Kabel USB Bezprzewodowy (WiFi/Bluettoth)

Kabel Ethernet

Wymiary 175x100x52 mm 175x100x52 mm

Waga 510 g. 510 g.

Kolor czarno-biały czarno-szary

* W zależności od numeru katalogowego
** Aktywacja bezpłatnych opcji przy rejestracji urządzenia 

Maksymalna funkcjonalność teraz w Twoim smartfonie


