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Sidekick® Plus ADSL FED – zdalnie sterowany odzewnik
Cechy:
 K-Test – urządzenie FED zwiera i rozwiera badaną parę
na odległym końcu;
 TDR - urządzenie FED zwiera i rozwiera badaną parę na
odległym końcu, pomagając identyfikować jej koniec;
 Szumy - urządzenie FED zapewnia zakończenie linii
obciążeniem;
 Tłumienność – urządzenie FED zapewnia generację
sygnału o stałej lub zmiennej częstotliwości.
 Asymetria wzdłużna – urządzenie FED zapewnia
zakończenie linii symetrycznym obciążeniem zgodnym z
IEEE 455-1985;
 Autotest – Sidekick Plus steruje urządzeniem FED w czasie automatycznego wykonywania sekwencji pomiarowej;
 zwieranie pary w celu pomiaru długości pętli;
 uziemianie pary w celu pomiaru asymetrii rezystancyjnej;
 zdalne włączenie FED poprzez tester Sidekick Plus;
 zdolność podłączania lub odłączania pary od centrali telefonicznej lub wyposażenia abonenckiego;
 generacja sygnału do identyfikacji par;
 możliwość generowania sygnałów w zakresie od częstotliwości telefonicznej POTS do częstotliwości ADSL.

Dla kogo przeznaczony?
Urządzenie jest przeznaczone dla pracowników używających tester Sidekick Plus do pomiarów związanych z instalacją,
konserwacją i naprawami sieci telefonicznych z kablami miedzianymi, na których dostarczane są usługi telefoniczne i
szerokopasmowe ADSL i VDSL.

Opis
Sidekick® Plus ADSL FED, produkowany przez firmę Greenlee Communications, pomaga monterom, korzystającym z
testerów Sidekick Plus, w diagnostyce i znajdowaniu uszkodzeń w skrętkowych kablach parowych. Urządzenie skraca czas
wykonywania pomiarów i zwiększa produktywność monterów.

Dane techniczne
DANA TECHNICZNE
Rezystancja zwarcia pary na odległym końcu

A – B: <0,2 Ω; A – E: < 0,2 Ω; B – E: < 0,2 Ω

Impedancja wejściowa

A – B: > 100 MΩ; A – E: > 100 MΩ

Dopuszczalne napięcia
Sygnał do identyfikacji par

Sygnały wzorcowe o stałej i zmiennej
częstotliwości

Obciążenie przy pomiarach asymetrii wzdłużnej

zmienne: 150 VAC; stałe: 250 VDC
typ: metaliczny; częstotliwości: 577 Hz i 1004 Hz,
impedancja wyjściowa: 600 Ω, amplituda 8 Vp-p na rozwarciu
sinusoidalny, 400 Hz do 100 kHz:
 0 dBm ± 0,5 dB
 Impedancja wzorcowa:
o 600 Ω: 400 Hz do 20 kHz
o 135 Ω: 20 kHz do 100 kHz
sinusoidalny, 100 kHz do 1,1 MHz:
 0 dBm ± 1,0 dB
 impedancja wyjściowa:
o 135 Ω: 100 kHz do 1,1 MHz
 IEE 455-1985
 maksymalne napięcie szczytowe 1 V
 maksymalne napięcie wzdłużne: 8 Vp-p A – E lub B - E

Impedancja wzdłużna

2184 Ω

Obciążenie metaliczne

600 Ω ± 6,0 Ω
135 Ω ± 1,3 Ω

Zestaw zawiera:




®
Sidekick Plus ADSL FED
przewód RJ45 – krokodylki
pokrowiec transportowy

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów, które nie mogą być
jednak podstawą do roszczeń.
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