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DSX-8000 Analizator kabli
Analizator kabli  DSX-8000  umożliwia certyfikację okablowania skrętkowego sieci  Ethernet pracujących 
z prędkością do 40 Gigabit, tester obsługuje dowolny system okablowania niezależnie czy jest to kabel 
kat 5e, 6, 6A, 8 czy klasa FA.

• Versiv umożliwia użytkownikom uzyskiwanie lepszych wyników niż kiedykolwiek z innym testerem, 
przyspieszając każdy etap procesu testowania

• LinkWare Live działający w chmurze daje osobie zarządzającej projektem możliwość zdalnej konfigu-
racji testera, monitorowania pracy, a nawet lokalizację testera

• ProjXTM  system  zarządzania  ułatwia  pracę  począwszy od konfiguracji urządzenia do końcowej 
akceptacji systemu, eliminuje zbędne kroki co daje pewność prawidłowego przeprowadzenia testu za 
pierwszym razem  i każdym następnym razem

• TaptiveTM interfejs użytkownika pozwala na zaawansowaną  analizę  danych oraz  łatwą konfigurację 
i obsługę w rękach techników dla wszystkich poziomów umiejętności

• LinkWare PC oprogramowanie zarządzające zapewnia niezrównaną analizę wyników pomiarowych 
oraz generowanie raportów z przeprowadzonych testów

• DSX redukuje czas wymagany do usunięcia nieprawidłowości okablowania dzięki narzędziom diag-
nostycznym które umożliwiają określenie i lokalizację problemu

Model Opis

DSX-8000 DSX 8000 CableAnalyzer z adapterem Wi-Fi

DSX-8000MI DSX-8000 i wielomodowy OLTS z kamerą inspekcyjną i adapterem Wi-Fi

DSX-8000OI-W DSX-8000 i Quad OTDR z kamerą inspekcyjną i adapterem Wi-Fi

DSX-8000QI-W DSX-8000 i Quad OLTS z kamerą inspekcyjną i adapterem Wi-Fi

DSX-8000QOI-W DSX-8000 i Quad OLTS, Quad OTDR z kamerą inspekcyjną i adapterem Wi-Fi

DSX-8000-PRO-W Versiv Professional Kit z DSX-8000, Quad OLTS, Quad OTDR z kamerą inspekcyjną, adapterem Wi-Fi i pełnym 
zestawem akcesoriów

Akcesoria

Model Opis

DSX-8000-ADD Moduły DSX-8000 (2szt.) z akcesoriami

DSX-8000-ADD-R Moduły DSX-8000 (2szt.) z akcesoriami i jednostką zdalną Versi

DSX-8-CFP-Q-ADD/R Moduły DSX-8000 (2szt.) i Quad OLTS (2szt.) z akcesoriami 
i jednostką zdalną Versiv

DSX-8000-OFP-Q-
ADD Moduły DSX-8000 (2szt.) i Quad OTDR z akcesoriami

DSX-PLA804S Zestaw adapterów Permanent Link kat. 8/klasy I dla DSX-8000

DSX-CHA804S Zestaw adapterów Channel kat. 8/klasy I dla DSX-8000
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