
GŁÓWNE FUNKCJE

Analizator widma serii H60 jest najlepszym analizatorem 
spośród wszystkich należących do serii-H. Wzbogacono 
go o funkcje bardziej zaawansowane niż te, które już 
zaimplementowano w analizatorach H45:

 Ekran z większą rozdzielczością (VGA 640x480) dzięki swojemu 
interfejsowi cyfrowemu.

 Specyficzne pomiary w sieciach CATV: funkcja TILT, CTB, CSO 
i HUM.

 Automatyczne pomiary tłumienia w RF.

 MPEG-4.

 Moduł z warunkowym dostępem CAM.

 Analiza LTE z rozszerzonym spektrum aż do 3.3GHz.

 Interfejs optyczny: CWDM selektywny lub  
szerokopasmowy.

 Wyjście HDMI zarówno dla video jak i dla OSD.

 Opcja DVB-T2.

H60 jast najbardziej zaawansowanym Analizatorem Widma na 
rynku. Wyróżniają go przetwarzanie cyfrowe, szybkość, precyzja, 
szeroki zakres pracy oraz funkcjonalności, takie jak  tryb combo 
czy zapamiętywanie pomiarów. 

Wprowadzone nowe pomiary dla operatorów CATV, a także 
rozszerzenie spektrum do 3,3GHz dodaje do rzędu sygnały 
pochodzące z optycznych LNB oraz sygnały LTE 800/4G, które 
mogą być analizowane.

Do doskonałości analizatora trzeba dodać jakość usługi serwisu, 
zapewniąjąca dostępność i aktualizowanie analizatora w trybie 
ekspresowym.

Wszystko to w jednym urządzeniu o większym ekranie z 
większą rozdzielczością.

N.K. OPIS KOD EAN 13  

5960  H60 ADVANCE  8424450155370

596005 H60 ADVANCE+FO SELEC. (KAT. F) 8424450155387

598901 OPCJA DVB-T2 8424450148204

599902 INTERFEJS O.F. SELEKT. (KAT. F) 8424450153536

598903    OPCJA ZDALNEJ KONTROLI ETHERNET 8424450162613

5909 KALIBRACJA 8424450059098

2340 OPS3L POTRÓJNY GENERATOR ŚWIATŁA  8424450146002 
 (1310, 1490 i1550nm)

NOWY ANALIZATOR WIDMA Z CYFROWYM PRZETWARZANIEM 

www.televesh60.com
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Matematyczna Precyzja i Wyjątkowa Funkcjonalność, teraz na ekranie z Większą Rozdzielczością i Kontrastem
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Analizator widma H60 wprowadza możliwość wykonania specyficz-
nych pomiarów dla sieci CATV. Te pomiary oceniają jakość sygnału 
w sieci dystrybucyjnej, przez co, instalator może odkryć gdzie sygnał 
jest uszkodzony lub jego jakość jest w znacznym stopniu pogorszona 
na swojej drodze od stacji czołowej po gniazdko użytkownika. 
Są to autentyczne narzędzia prewencyjne, które dodają 
bezpieczeństwa instalacji i stopień wyróżnienia dla firmy instalators-
kiej, która ich używa.

Na rynku brak drugiego takiego analizatora widma jak H60. Dzięki 
cyfrowemu przetwarzaniu otrzymaliśmy analizator o wyrożniającej 
się dynamice, precyzji i szybkości.
Jeśli do tych funkcji dodamy precyzję wizualizacji i większy ekran, 
to mamy profesjonalny analizator, który pozwala oglądać i mierzyć 
sygnały niewidoczne na innych analizatorach.

Pomiary optyczne nie są ograniczone tylko do poznania odebranej  
mocy w punkcie. H60 analizuje zawartość sygnału optycznego, aby 
móc optymalizować dopasowanie stacji czołowej przed konwersją. 
Tylko w ten sposób można zapewnić, że sygnał przenoszony przez 
światłowód posiada najlepsze możliwe parametry jakości.
Bez istniejącego sygnału w sieci optycznej, za pomocą generatora 
światła OPS3L (nr kat. 2340), H60 wprowadza automatyczne po-
miary tłumienia optycznego dla trzech założonych długości fali.

ANALIZATOR WIDMA

ŚWIATŁOWODYTILT

Tłumienie w trzech oknach Analiza jakości sygnału

H-SUITE i ZDALNE ZARZĄDZANIE

H SUITE Zdalne zarządzanie pomiarami

Oprogramowanie HSuite pozwala zarządzać danymi otrzymanymi 
z H60 oraz aktualizować tablicę kanałów, profilów, makropomiarów 
itd. 
Poprzez połączenie z Ethernetem, analizator może być sterowany 
zdalnie, pozwalając na monitorowanie sieci przez Internet/Intranet/
VPN.

60dB

Zakres poziomu sygnału przekracza TRYB COMBO i DVB-T2 

Tryb Combo

Tryb Combo - patent Televés, zastosowany również w H60. Ponadto, 
H60 z opcją 598901 pozwala analizować sygnały DVB-T2.

Zobacz to wyraźniej

Zakres pracy do 3,3 GHz


