spektrum-analysator

ALLA FUNKTIONER
DU BEHÖVER I EN SMART ENHET

IPTV
MULTISKÄRM OCH
FJÄRRSTYRNING

* Smartenheten ingår inte

WIFI- OCH BLUETOOTHANSLUTNING

SERVICE- OCH IPTVANALYSATOR

WIDEBAND-LNB
KOMPATIBEL

Framträdande:
•

Multiskärm med pekskärm: visa instrumentdisplayen på en mobilenhet och
kontrollera och styr instrumentet via pekskärmen och knapparna

•

WiFi- och Bluetooth-anslutning

•

Stöd för Wideband-LNB

•

Guidad satellit-injustering

•

Digital realtidsbearbetning

•

Bärbart lättviktsinstrument

•

Mycket användarvänligt handhavande

•

Enklare än någonsin med endast 8 knappar

•

Multistandard, helt konfigurerbar, med “WiFi och IPTV-analysatorer” (tillval)
och HEVC-visning

•

Indikering av kvalitet med “Rött-gult-grönt” för alla mätningar

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+Transportväska

8424450207659

Med alla egenskaper från H30FLEX går H30EVOLUTION ett steg längre och erbjuder nya funktioner:

Multiskärm och fjärrstyrning
Kontrollerbar från alla Android- eller iOS-enheter eller dator.
Med H30Evolution multiskärm-system kan du visa instrumentets skärm på din smartphone
eller surfplatta för att trådlöst styra utrustningen eller bara för att arbeta med en större
skärm.
Installatören kan trådlöst komma åt utrustningen när som helst, var som helst i installationen (beroende på den lokala nätverksanslutningen), med bekvämligheten att alltid
använda sin egen enhet.
Installera bara H30Evolution-appen på din enhet och anslut den till WiFi-nätverket som
genereras av mätaren (AP-läge).

WiFi- och Bluetooth-anslutning
Trådlös åtkomst till instrumentet
Utrustat med 2,4 / 5 GHz WiFi och Bluetooth ger en säker anslutning via en Android- eller
iOS-enhet eller en PC. På detta sätt kan webbgränssnittet användas för att hämta och redigera kanalplaner, användarprofiler eller exportera mätningar etc.
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WiFi-analysator (*)
Alla band (2,4 och 5 GHz)
Denna funktionalitet tillåter en fullständig analys av WiFi-bandet med automatisk upptäckt
av alla nätverk. Var och en av dem identifieras med namn, och effektnivån från accesspunkten visas. Två visningslägen tillhandahålls för användaren. ”List-läget” ger en lista över
detekterade nätverk med tillhörande data och effektnivå, medan “Kart-läget” visar dem på
en tvåaxlad karta: effektnivå kontra frekvens.
(*) Tillvalsfunktion: Ref. 593250

Service- och IPTV-analysator (*)
IPTV- och RF-information
Tillåter demodulering och analys av IPTV-strömmar (både Unicast och Multicast), inte bara
genom videon utan också genom att visa total bithastighet och bithastighet för varje tjänst.
Relevant information för varje tjänst visas: SID, VPID, AID, videoprofil, bithastighet för både
ljud och video.
Dessutom tillför detta alternativ RF-mätningarna eftersom denna information via tjänsten
analyseras för dessa signaler.
För IPTV-signaler analyseras också protokoll UDP/RTP, till exempel UDP-format, Media Loss
Rate, förlorade IP-paket.
(*) Tilläggsfunktion: Ref. 593251

HEVC-display (*)
På din mobila enhet
Denna funktionalitet stöder HEVC H.265 nya komprimeringsformat, som gör det möjligt
att visa videosignaler på din mobila enhet med maximal Full HD-upplösning (1920 x 1080).
Visning sker alltid på smarttelefonen, surfplattan eller datorn (multiskärm-läget) så länge
din maskinvara är H.265-kompatibel.
(*) Tilläggsfunktion: Ref. 593252

Guidad satellit-injustering
Självkonfiguration av LNB
Denna funktion påskyndar injustering av parabolen. Instrumentet välje en typisk satellittransponder i enlighet med den valda zonen och ger självkonfigurerad LNB-inställning.
Dessutom kan en ljudindikator aktiveras för att via en ljudsignal leda användaren i att
justera parabolantennen.
Referenssatelliten kan manuellt ändras innan en ny injustering. “

Wideband-LNB kompatibel
Från 250 till 2300 MHz
Denna funktion för DVB-S/S2 gör det möjligt att analysera en satellitkanal i vilken frekvens
som helst inom området 250 MHz till 2300 MHz. Således kan instrument kopplas direkt till
vilken utgång som helst från ett Wideband-LNB (2 utgångar: vertikal och horisontell)
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Upptäck den senaste utvecklingen
av H30-serien
med multistandard-mätare

H30FLEX

H30EVOLUTION





2.8” TFT 400 x 240 fullfärg

2.8” TFT 400 x 240 fullfärg

Multi-display med pekskärm på mobilenheten

-

Smarttelefonarmband

-

2,4 / 5 GHz WiFi-anslutning

-

WiFi-analysator

-

Bluetooth-anslutning

-

Ethernet-gränssnitt

-








micro USB

USB (tipo A)

Guidad satellitinjustering

-

IPTV-analysator

-

LNB Wideband-kompatibel

-

HEVC mobil-visning

-








Multi-standard, anpassningsbar
Display

USB-gränssnitt

Terrest-ingång med nivå upp till 120 dBμV
dCSS-kompatibel
Management-gränssnitt för
(dataloggar, kanalplaner...)




(**)
(**)

(*)

(*)

(*)

(**)
(**)

USB-kabel

Trådlös (WiFi/Bluetooth)
Ethernet-kabel

175x100x52 mm

175x100x52 mm

Vikt

510 g.

510 g.

Färg

Svart & Vit

Svart & Grå

Dimensioner

* Enligt modellreferens
** Gratis aktivering av alternativen efter instrumentregistreringen
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