
FUNÇÕES PRINCIPAIS

O medidor da série H60 é a máxima expressão dos medidores 
da série-H com funcionalidades mais avançadas às já 
implementadas nos Medidores H45:

 Ecrã de maior resolução (VGA 640×480) graças ao interface 
digital.

 Medidas específicas para redes CATV: função TILT, CTB, CSO 
e HUM.

 Medidas automáticas de atenuações em RF, obrigatório em 
ITED2 para CATV.

 MPEG-4

 Módulo de Acesso Condicional CAM

 Análise LTE com extensão do espectro até 3.3 GHz.

 Interface de Fibra Óptica: CWDM (selectiva) e banda larga.

 Saída HDMI para vídeo e OSD.

 Opção de DVB-T2.

Baseado em processamento digital e mantendo as vantagens 
obtidas mediante funções exclusivas como o analisador de 
espectros de ampla margem e o modo combo, H60 é o Medidor 
de Campo mais avançado do mercado.

Incorpora novas medidas para operadores de CATV, assim como 
a extensão de espectro até 3,3GHz que permite analisar sinais 
provenientes de LNB ópticos  e sinais LTE.

Todo num grande ecrã e de maior definição.

REF DESCRIPÇÃO CÓDIGO EAN 13  

5960  H60 ADVANCE   8424450155370

596005 H60 ADVANCE+FO SELET.  8424450155387

598901 OPÇÃO DVB-T2  8424450148204

599902 INTERFACE F.O. SELET.   8424450153536

598903   OPÇÃO CONTROLO REMOTO ETHERNET  8424450162613

5909 CALIBRAÇÃO MEDIDOR  8424450059098

NOVO MEDIDOR DE CAMPO COM PROCESSAMENTO DIGITAL

www.televesh60.com
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Presição Matemática e Funcionalidade Exclusiva agora num ecrã de Maior Resolução e Contraste

H60 ADVANCE

CATV PACK

DVB-T2

HUM

Atenuações

3.3 GHz

Distorsão harmónica

Tilt

O novo H60 incorpora medidas específicas para redes de CATV. Estas 
medidas avaliam a qualidade de sinal através da rede de distribuição 
para que o instalador possa conhecer como e onde o sinal se vê afec-
tado ao longo de toda a instalação. 
Trata-se de autênticas ferramentas de prevenção que adicionam  
mais-valias à instalação e um grau de distinção à empresa instalado-
ra que as utiliza.

Não existe outro medidor de campo com o analisador de espectro 
do H60.  Pela sua gama dinâmica, precisão e rapidez, o analisador de 
espectros é o resultado mais evidente do processo digital.
Se a estas vantagens se adiciona a precisão na visualização e um 
maior ecrã, o resultado é um analisador  profissional, que permite ver 
e medir sinais que se passam invisíveis ao resto dos medidores de 
campo.

As medidas em Fibra Óptica não se limitam a conhecer a potência 
recebida num ponto. O H60 analisa o conteúdo do sinal óptico para 
poder optimizar o ajuste da central de cabeça antes da conversão; 
só assim se pode garantir que o sinal presente na fibra óptica está 
de acordo com os parâmetros de qualidade necessários.
Sem existir sinal na rede de fibra óptica, o H60 incorpora medidas 
automáticas de atenuação óptica nos 3 comprimentos de onda es-
tabelecidos.

ANALISADOR DE ESPECTRO

FIBRA ÓPTICATILT

Atenuação em 3 Comprimentos 
de Onda 

Análise de qualidade de sinal

H SUITE e GESTÃO REMOTA

H SUITE Gestão remota de medidas

O software H Suite permite gerir de forma integral toda la infor-
mação do medidor H60. 
Através de uma ligação Ethernet, o medidor pode ser gerido à dis-
tância.

60dB

Gama dinâmica supeior a 60dBMODO COMBO e DVB-T2 

Modo Combo

O Modo combo é uma função que identifica os medidores Televés.
O H60 com a opção 598901, permite a analisa de sinais DVB-T2.

Vê-lo-á mais claro


