
 
 

Günümüzün bağlantılı dünyasında, müşterilerinizi çevrimiçi hale getirmek ve onları 
çevrimiçi tutmak bir numaralı önceliğinizdir 

 
Radiodetection'ın yeni 6100 TDR'leri, arızaları tespit etmek ve hızlı servis hizmeti sağlamak için 
mükemmel ağ analiz araçlarıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tüm bakır geniş bant 
ve çok oyunculu ağlar 

için kurulum ve onarım 

teknisyeninin işini 
otomatikleştirmek, 
standartlaştırmak ve 

basitleştirmek için 
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 Bakır ağ testi için mükemmel bir araç 
6100-Cu, ses ve DSL devrelerinin kurulumu, bakımı ve onarımı için tasarlanmıştır. Onun 

kullanımı kolay menüler, sağlam tasarım ve küçük form faktörü, onu ağ teknisyenleri için ideal bir araç 
haline getirir. Geniş, renkli, dokunmatik ekran ve çoklu bağlantı seçenekleri kullanım kolaylığına katkıda 
bulunur ve isteğe bağlı TDR ve RFL / K testi, hizmet sağlayıcıların ürünü mevcut veya yeni yöntem ve 
prosedürlere göre ölçeklendirmesine olanak tanır. 

 
6100-Cu ile test süreci son derece otomatiktir ve teknisyenlerin işleri hızlı ve verimli bir şekilde kapatmasını sağlar. 
 

Anahtar bakır uygulamaları 

l Yüksek kaliteli, tutarlı ve hatasız çoklu oynatma sağlamak için abone döngülerindeki olası darboğazların tespiti  

Hizmetler 

l Herhangi bir VDSL2 bant planında (8, 12, 17, 30 ve 35MHz) devre yeterliliği için 35MHz spektrum analizi  

l VDSL2 veya ADSL2 + ön yeterlilik için kanıtlanmış TDR ve RFL / K-test tekniklerini kullanan döngü ve hata 
analizi 

l Şüpheli voltajların, açıklıkların, kısa devrelerin ve denge sorunlarının tek bir uçtan ölçülmesi ve raporlanması 

veya test edilen devrenin sonuna gerekli açıklıkları ve kısa devreleri koymak için Bakır Test Cihazı tarafından 

uzaktan kontrol edilebilen bir FED kullanılarak 

l Veri Hızı Tahmini (ADRP) ön yeterlilik raporu ile devre ve ekipmanı bağlamadan / sağlamadan önce bir bakır 

döngünün destekleyebileceği maksimum ADSL2 + veri hızlarının belirlenmesi. 

 

Bakır Özellikleri 

l Multimetre 

l Geniş bant zayıflama 

l Direnç izolasyon testi (50 V ile 500 V arasında test gerilimi)  

l 35 MHz'e kadar gürültü ve PSD'yi ve darbe gürültüsünü test edin  

l TDR (otomatik, manuel, xTalk, izleme karşılaştırması 

ve tepe modu) 

l Çapraz konuşma sesini test edin (SONRAKİ)  

l Köprü testi (iki ve dört telli RFL) 

l K testi (tek ve tekrarlanan mod) 

l Akıllı test, ana fiziksel sorunları belirler ve otomatik 

olarak bulur 

l Hata bulma araçları ve çift uçlu test için FED desteği.

 
6100-Cu 

Daha akıllı bakır test cihazı 
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Ses ve Geniş Bant Dağıtımları için mükemmel 

bir araç. 
 
 

6100-Gfast ürünleri, abone terminallerine hızlı erişim için 
ITU-G Serisi 9700 ve 9701 önerilerini kapsayan en son 
ADSL2 +, VDSL2 ve G.fast yonga seti tabanlı bağlantı 
teknolojilerini içeren eksiksiz DSL ve bakır test setleridir. 
 
Geleneksel bakır ölçümlerinin (voltaj, direnç, kapasitans 
ve zaman alanı reflektometrisi) yanı sıra yüksek düzeyde 
otomatikleştirilmiş komut dosyası içeren ve 
özelleştirilebilir testleri içeren 6100-Gfast üniteleri, bir 
teknisyenin ihtiyaç duyduğu neredeyse her şeyi sunar. 

 
Key capabilities ( Sorulacak ) 

l FTTx / MDU, G.fast, VDSL2 35b ve VDSL2 
vektörlü kurulumlar 

l Bonded-VDSL2 ve ADSL2 + dağıtımları 

l Speedtest ™ by Ookla® kullanılarak İnternet 

çıktı doğrulaması dahil olmak üzere çoklu oyun 

hizmeti güvencesi (İnternet, IPTV ve VoIP)l 

FTTdp deployments 

l G. hızlı tabanlı mobil ana taşıyıcı, DAS veya küçük 
hücre dağıtımlar 

l    Ookla®, HTTP, FTP veya iPerf tarafından 

Speedtest ™ kullanarak bant genişliği 

performansını ve hızını doğrulayın

 

 

 

DSL özellikleri 

l En yeni nesil Broadcom yonga seti  

l ADSL ITU-T G.992.1/3, G.992.5 Annex A, B, J, L, 

M U-R2 

l VDSL2 ITU-T G.993.2 Annex A, Y; Bands: 997, 998, 

US0 

l VDSL2 vectoring, ITU-T G.993.5 

l G.INP, ITU-T G.998.4 

l ADSL/VDSL2 bonding ITU-T G.998.1,2 

l VDSL2 ITU-T G.993.2 Annex Q profile 35b 

l G.fast ITU-T G.9700/G.9701 

l Speedtest™ by Ookla®
 

 
Kapsamlı Özellikler 

l Sonuçları saklamak ve test etmek için 1 GB dahili hafıza  

profilleri 

l Darbeye ve sıçramaya dayanıklı (IP54) 

l Geniş 6 inç dokunmatik renkli LCD

 
6100-Gfast 

Ultra geniş bant kurulum ve bakım aracı 
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 6100 ailesinin temel özellikleri ve avantajları 

l Onarım süresini ve maliyetlerini 

hızlandırmak için tek uçlu testi veya Uzak 

Uç Cihaz (FED) ile testi seçin 

l Mevcut yöntemler ve prosedürlerle uyumludur  

l Eksiksiz dijital multimetre ölçümleri 

setiyle ağın elektriksel sağlığını hızlı 

ve verimli bir şekilde değerlendirin 

l Zorluklarla yüzleşmek için tasarlandı  

IP54 dereceli dış tesis ortamı 

l Test özellikleri paketi, etkin olmayan çiftler üzerinde yüksek voltaj dengesi testi 
gerçekleştirmenin yanı sıra, kullanıcıların fiziksel bakır devre kalitesini 
belirlemelerine ve arızaları hızlı ve doğru bir şekilde bulmalarına olanak tanır  

l İsteğe bağlı TDR ve RFL / Küpfmüller testi servis sağlayıcılara izin verir  

Ürünü mevcut veya yeni yöntem ve prosedürlere göre ölçeklendirmek  

l Otomatik kapanış testi için yapılandırılabilir geçti / kaldı sonuçları

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TDR: Otomatik ve manuel 

aşağıdaki işlevleri sunar 

● Canlı 

● Live and tepe noktası 

● Tepe noktası 

● Canlı + Depolanan + 

Farklılık 

● Genişletilmiş 

görüntüleme için yatay 

mod ayarı 

Eşikler aşağıdakiler dahil 

olmak üzere başarılı / 

başarısız test göstergesi 

● Voltaj 

● Akım 

● Direnç 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Multimetre işlemleri 

● AC/DC  ve 

frekanslar  

● AC/DC akım ve 

Frekans 

● Direnç 

● Dirençli Denge 

● İzolasyon / Sızıntı 

● Kapasite / Açık 

● İstasyon Alanı 

● Stresli Denge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hata Eşleştiricisi 

Aşağıdakileri 

tanımlamak, bulmak ve 

/ veya tespit etmek için 

● Kısa devre 

● Topraklama 

● Açık 

● Yükleme bobinleri 

● Köprü bağlantısı 

 

6100 ailesi tarafından 

sağlanan diğer bakır 

testleri ve bilgiler 

şunları içerir 

● RFL ve Küpfmüller 

(K-Test) 

● FED kontrolü 

● VF Impulse dahil gürültü , 
WB PSD ve Güç Etkisi 

 

● VF / AC Dengesi, WB 

Zayıflatma ve Geri Dönüş 

Kaybı dahil Frekans 

● Döngü akımını algılamak 

ve bakır bir telefon 

döngüsündeki ses frekansı 

parametrelerini ölçmek için 

özelleştirilebilir POTS 

otomatik testleri 
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Diğer DSL / IP testleri ve sağlanan bilgiler aşağıdakileri içerir: 
● Bağlantı Özeti sekmesi, başarılı / başarısız durumunu ve çalıştırılan test sonuçlarının ayrıntılarını gösterir  
● Ethernet Bağlantı Özeti, WAN / LAN Bağlantı Noktası Hat Durumu ve Bağlantı Hızının yanı sıra Bayt, Paket ve Hatalar sağlar  
● WAN Durumu sekmesi, 6100-Gfast'ın WAN portu ile ISP arasındaki bağlantının durum bilgilerini gösterir. Ayrıca hangi üçlü oyun 
testinin çalıştırılacağını veya görüntüleneceğini seçin 
● LAN Durumu sekmesi, LAN başarılı / başarısız durumunu ve parametrelerini görüntüler. Ayrıca Baytlar, Paketler ve Hatalar  

● 6100-Gfast ürünleri VoIP Aramalarına bile izin verir. Telefon numaralarını, çağrı durumunu ve istatistikleri görüntülerken VoIP çağrıları 
yapın ve alın 

    

 

 

6100-Gfast'ın temel özellikleri ve avantajları 

l G.fast, tek bir test aracında VDSL2 ve ADSL2 + ile geriye dönük uyumluluk  

l Spektral olarak uyumlu VDSL2 35b desteğinin yanı sıra VDSL2 ve ADSL2 + yapıştırma  

l Mevcut yöntem ve prosedürlere uyarak yeniden eğitim gereksinimlerini en aza indirmek, tek uçlu testlerle 

veya yüksek voltajlı stresli denge testi de dahil olmak üzere bir FED ile test ederek kolaydır.  

l Çift 1 GigE bağlantı noktası ve hem G.fast / DSL hem de bakır testini 35 MHz bant genişliğine kadar 

destekleyen tek test ucu bağlantısına sahip yüksek çözünürlüklü 6 inç dokunmatik ekran  

l Gelişmiş ADSL2 +, VDSL2 ve VDSL2 35b, tek çift ve 

bakır test yeteneklerine ek olarak yapıştırma  

l Yüksek kullanım kolaylığı için geniş dokunmatik ekran ve sezgisel menüler  

l Küçük form faktörü, sağlam tasarım ve net geçti / kaldı testi sonuçları, teknisyenlerin işlerini hızlı ve verimli bir 
şekilde kapatmalarına olanak tanır 

l IP54 derecesi ile dış tesis ortamının zorluklarıyla yüzleşmek için tasarlanmıştır 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Veri Testi Özeti, bağlantı 

kurulumunda etkinleştirilen 

seçili veri testlerinin başarılı / 

başarısız durumunu 

görüntüler. 

● Ping testi 

● FTP testi 

● Rota İzleme testi 

● Web Tarayıcısı testi 

● Bant Bilgileri, bağımsız 

yukarı akış veya aşağı akış 

bant parametre 

ayrıntılarının bir listesini 

görüntülemenizi sağlar: 

● ● Yukarı akış ve Aşağı akış 

parametreleri gösterilir 

● ● Bonding'de bir sayfa / çift 

● mod 

● ● SNR Margin, Loop 

Attenuation (VDSL),Sinyall 

Zayıflama (ADSL, G.fast), 

Tx / Çıkış gücü ve KL0 

● Döngü Tanılama sekmesi, 

çizgi üzerindeki özellikleri 

ve olası sorunları grafik 

biçiminde görüntüler. 

● Alakalı bilgi olduğunda 

● DSLAM'dan temin edilebilir: 

● ● Yukarı akış ve aşağı akış 

tanı verileri, sorun 

algılamayı geliştirmek için 

farklı renklerde grafik 

olarak görüntülenir 

● ● G.fast modunda her çift 

için 4 ayrı grafik gösterilir 

Verim Testi, iPerf3 Test 

veya Speedtest ™ by 

Ookla® arasından seçim 

yapın.Yapılandırılabilir 

parametreler şunları içerir: 

Ookla: Belirli veya varsayılan 

sunucuyu seçin, sunucuyu 

düzenleyin ve sunucu ekleyin / 

kaldırın 

● iPerf3: sunucu URL'si, IP 

adresi veya sunucu bağlantı 

noktası ekleyin ve test süresini 

ayarlayın 
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Uygulama / Özellik 

Multimetre, TDR ve RFL dahil tüm bakır 

ölçümleri 

10/6100-Cu 10/6100-Gfast 10/6100-Gfast-Bond 

✔ ✔ ✔ 

ADSL Annex A, L, M  ✔ ✔ 

ADSL Annex B, J  ✔  

VDSL2 Annex A, B, Q, Y  ✔ ✔ 

VDSL2 8a / b / c / d, 12a / b, 17a, 30a  ✔ ✔ 

VDSL2 Annex Q / 35b  ✔ ✔ 

G.fast G.9700/9701  ✔ ✔ 

ADSL2+/VDSL2 Bonding   ✔ 

G.Vector, G.INP  ✔ ✔ 

Bits, SNR, Hlog, QLN / Bin grafiği  ✔ ✔ 

3Play IP data tests  ✔ ✔ 

 

Gün ışığında görülebilir, renkli, 
dokunmatik LCD ekran 

Arayüzü korumak için 

her iki tarafta birer tane 

olmak üzere iki bölme 

bağlantılar, örneğin 

USB, su ve kirden 

Standart olarak bulunan 
dokunmatik ekranla 
uyumlu kalem 

Çok işlevli tuş takımı 

Tutamak alanı 

Yenilikçi ve simge odaklı kullanıcı 
arayüzü 

 
 
 

 

Çevreye karşı 

mühürlenmiş iki 1 

GigE RJ45 bağlantı 

noktası 

G.fast, VDSL2 ve ADSL2 + RJ11 

çevreye karşı mühürlenmiş giriş 

Ethernet konektörü 

mühürlü 

çevreye karşı 

6100-Gfast 6100-Cu 

G.fast / DSL ve bakır 
testini destekleyen muz 

konektörleri 

Fiziksel hasara karşı 

koruma sağlamak için çok 

yönlü kauçuk tampon 

Çevreye karşı 

mühürlenmiş bakır 

konektörler 
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6100 aile özelliği seçenekleri 

6100-Cu 
6100-Gfast 

6100-Gfast-Bond 

Standart ileri Pro Standart ileri Pro 

Yerleşik bellek 1.2 GB 1.2 GB 1.2 GB 1.2 GB 1.2 GB 1.2 GB 

USB-A (2) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

USB-B (1) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

DMM - Gerilim, Direnç, Kapasitans, Akım, Ins. Direnç ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

VF testleri - Güç Etkisi, Gürültü, Darbe Gürültüsü, Uzun. Denge ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Dahili hoparlörlü POTS çevirici ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

SMARTR - Test Suite, "Çift Algılayıcı", "Hata Eşleştiricisi" ve TDR dahil  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

RFL - RFL Testi ve K-testi Ölçümleri ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

WBAND - 35MHz Geniş Bant Testi  ✔ ✔  ✔ ✔ 

NEXT - Near End Crosstalk (NEXT) ölçümü  ✔ ✔  ✔ ✔ 

SBAL - Stresli Denge Testi  ✔ ✔  ✔ ✔ 

HIVOLT - İzolasyon Direnci Testini 125V'tan 500V'a Uzatır   ✔   ✔ 

FED - isteğe bağlı Teletech TS125 FED için kontrol yazılımı   ✔   ✔ 

TS125 - Teletech TS125 FED Uzaktan Aksesuar       

1 GigE Ethernet (2)    ✔ ✔ ✔ 

VDSL2MOD - VDSL2 CPE modem emülasyonu. Vektör Oluşturmayı içerir    ✔ ✔ ✔ 

GFAST - G.Fast modem emülasyonu     ✔ ✔ 

BOND - ADSL2 + ve VDSL2 için Yapıştırma     ✔ ✔ 

MPP - Multi-Play Yazılım Paketi, incs Browser, IPTV, VOIP, MOS     ✔ ✔ 

VDSL2-35B - VDSL2-35b destek      ✔ 

 
 

Aksesuar açıklaması 
 

Tam parça numarası 
Parça 

numarası 

kısaltması 

Dahil ** 

A B C 

Kablo Seti (1 Kırmızı ve Siyah ve 1 Yeşil). 2 mm banana fişi 4 mm'ye 
kadar 
timsah klipleri 

10/6100-CABLE-M4MMRBG RD-M4MMBRCE ✔ ✔ ✔ 

İki renkli (Sarı, Mavi) kablo. 4 mm timsah klipsine 2 mm muz fişleri 10/6100-CABLE-M4MMYB RD-M4MMYBCE ✔ ✔ ✔ 

DSL Test Kablosu, RJ-11 - RJ-11 ve Kırmızı / Siyah timsah klipsleri 10/6100-CABLE-RJ11-4MM RD-RJ114MMCE  ✔ ✔ 

ADSL 1/2/2 + Annex B testi için RJ11-WAN Adaptörü 10/6100-RJ11-WAN-ADPTR N/A  ✔  

DSL Yapıştırma Test Kablosu, RJ-14 - timsah klipsli dört 4mm fiş 10/6100-CABLE-BOND-4MM RD-BD-4MMCE  ✔  

DSL Birleştirme Test Kablosu, RJ-14 - çift RJ-11 10/6100-CABLE-BOND-RJ14-RJ11X2 RD-BD-RJCE  ✔  

Nano anti-şok koruyucu 10/6100-SCREEN-PROTECT N/A    

DSL Test Kablosu, RJ-11 - 2x 4mm fişler / timsah klipsleri 10/6100-CABLE-RJ11-4MMX2 RD-FAST-4MMCE    

Geniş bant PSD Gürültü testi kablosu, yüksek empedans  10/6100-CABLE-PSD-NOISE-HIZ N/A    

48W Harici Güç Kaynağı ve Şarj Cihazı. 12V, 3.8A (AB şebeke kablosu) 10/6100-MCHARGER-EU N/A ✔ ✔ ✔ 

Teletech TS125 Uzak Uç Cihazı (FED) 10/6100-TS125 N/A    

12V / 5A araç adaptörü 10/6100-ACHARGER N/A    

                                                   Yalnızca bazı kablo etiketlerinde kullanılan kısaltılmış parça numarası. ** A 6100-Cu, B 6100-Gfast, C 6100-Gfast-Bond ile standart olarak dahildir 

Yazılım seçeneği açıklamaları Parça numarası Notlar 

FTP Sonucu Yükleme Yeteneği 
 

10/6100-FTPUPLD 

-  USB Pico Wi-Fi adaptörü içerir 
-  Yalnızca Bakır otomatik test sonuçları için mevcuttur 
-  Çin'de satılamaz 

ADSL1 / 2/2 + ve VDSL2-17a için Veri Hızı Tahmin Analizi 10/6100-ADRP WBAND yazılım seçeneği gerektirir 

VDSL2-35b için Veri Hızı Tahmin Analizi 10/6100-V35DRP - ADRP yazılım seçeneği gerektirir 

Geri Dönüş Kaybı ölçümü 10/6100-RLOSS 
- 2,2 MHz'e kadar ölçüm 

- WBAND yazılım seçeneği gerektirir 

Viavi UFED IIB Uzak Uç Cihazı için yazılım desteği 10/6100-UFED - Yalnızca Yazılım. Viavi UFED IIB Uzak Uç Cihazı İÇERMEZ 

DSL ve Ethernet arayüzleri için IPv6 desteği 10/6100-IPV6 - Ağ girişinin ve internet bağlantısının doğrulanmasına izin verir (ping) 
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           Sipariş Bilgileri: 
Yapılandırma 

& Parça tipi 
Açıklama Parça Numarası 

 
Standart 

Çok fonksiyonlu telefon ağı analizörü 10/6100-CU-STD 

Ultra Genişbant telefon ağı analizörü, inc Annex B&J 10/6100-GFAST-STD 

Ultra Genişbant telefon ağı analizörü, inc xDSL Bonding 10/6100-GFAST-BOND-STD 

 
İleri 

GELİŞMİŞ yapılandırma seçeneğine sahip çok işlevli telefon ağı analizörü 10/6100-CU-ADV 

GELİŞMİŞ yapılandırma seçeneği ile Ek B&J dahil Ultra Genişbant telefon ağı analizörü 10/6100-GFAST-ADV 

GELİŞMİŞ yapılandırma seçeneği ile xDSL Bağlama dahil Ultra Genişbant telefon ağı analizörü  10/6100-GFAST-BOND-ADV 

 
Pro 

PRO konfigürasyon seçeneğiyle çok fonksiyonlu telefon ağı analizörü 10/6100-CU-PRO 

Ultra Genişbant telefon ağı analizörü, PRO yapılandırma seçeneği ile Annex B&J dahil 10/6100-GFAST-PRO 

Ultra Genişbant telefon ağı analizörü, PRO yapılandırma seçeneğiyle xDSL Bonding dahil  10/6100-GFAST-BOND-PRO 

 

 
Yerler 

Radiodetection (USA) 

28 Tower Road, Raymond, Maine 04071, USA Toll Free: +1 (877) 247 3797 Tel: +1 (207) 655 8525 rd.sales.us@spx.com 

Schonstedt Instrument Company (USA) 

100 Edmond Road, Kearneysville, WV 25430 USA Toll Free: +1 888 367 7014 Tel: +1 304 724 4722 schonstedt.info@spx.com 

www.schonstedt.com 

Radiodetection (Canada) 

Unit 34, 34-344 Edgeley Blvd. Concord, Ontario, ON L4K 4B7, Canada Toll Free: +1 (800) 665 7953 

Tel: +1 (905) 660 9995 rd.sales.ca@spx.com 

Radiodetection Ltd. (UK) 

Western Drive, Bristol, BS14 0AF, UK Tel: +44 (0) 117 976 7776 rd.sales.uk@spx.com 

Radiodetection (France) 

13 Grande Rue, 76220, Neuf Marché, France Tel: +33 (0) 2 32 89 93 60 rd.sales.fr@spx.com 

Radiodetection (Benelux) 

Industriestraat 11, 7041 GD ’s-Heerenberg, Netherlands Tel: +31 (0) 314 66 47 00 rd.sales.nl@spx.com 

Radiodetection (Germany) 

Groendahlscher Weg 118, 46446 Emmerich am Rhein, Germany Tel: +49 (0) 28 51 92 37 20 rd.sales.de@spx.com 

Radiodetection (Asia-Pacific) 

Room 708, CC Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong SAR, China 

Tel: +852 2110 8160 rd.sales.asiapacific@spx.com 

Radiodetection (China) 

13 Fuqianyi Street, Minghao Building D304, Tianzhu Town, Shunyi District, Beijing 101312, China 

Tel: +86 (0) 10 8146 3372 rd.service.cn@spx.com 

Radiodetection (Australia) 

Unit H1, 101 Rookwood Road, Yagoona NSW 2199, Australia Tel: +61 (0) 2 9707 3222 rd.sales.au@spx.com 
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