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Ezen dokumentum és a benne található minden információ kizárólag a Címzettnek szólnak. A bennük foglalt információk bizalmasak, melyek 
titokban maradásához a Hubel Magyar-Belga Kft-nek jogilag méltányolható érdeke fűződik. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem az 
illetékese a dokumentumnak, kérjük, semmisítse meg, és értesítse cégünket. Az pdf dokumentum az elküldés előtt vírusellenőrzésen esett át, de 
a vírusmentességére nincs semmilyen garancia, ezért kérjük, ellenőrizze azt! A dokumentumban szereplő információk tájékoztató jellegűek, a 
változtatás jogát fenntartjuk. 

 

Az új DPA-7000 TALAN , telefon és vonal analizátor készülék egy 

merőben kompakt megoldás a detektorok családjában. A készülék számos 

diagnosztikai megoldást nyújt, amelyet nemcsak felderítő tevékenységre, 

de akár hibafeltárásra is használhat a felhasználó. Hogy ez hogy 

lehetséges? Integrált szoftvercsomagja számos tesztelési opciót tartalmaz, 

amely teszteli, majd elemzi a mért adatokat. A felhasználót segítendő 

mérési eredmények alapján figyelmeztet az esetleges anomáliák 

jelenlétére, ami meghibásodásból, lehallgatásból, vagy a vonalon 

tartózkodó állomásokból fakadhat. 

  

A TALAN magában foglalja a legkülönbözőbb típusú telefonvonalak 

tesztjeit, beleértve a hagyományos feszültség-, áramerősség-, ellenállás-, 

kapacitás-, vizsgálatokat is, valamint az új technológiák megjelenésével 

NLJD, FDR (Frequency Domain Reflectometry) tesztsorozatokat is. 

 

  

A készülék a mért eredményeket kiértékeli, és lehetőséget biztosít 

korábbi vagy más mért eredményekkel való összehasonlításra. A mátrix 

mintákat a felhasználó választhatja, és döntheti el, az összehasonlítási 

alapot. A gyártó természetesen gondolt az esetleges hibajelenségekből 

fakadó „fals” (téves) eredmények lehetőségére is, így egy vizsgálatot akár 

többször is lefuttathatunk egymás után. 

  

A TALAN a piacon kapható legmodernebb készülék, nincs olyan termék, 

amely azonos képességekkel bírna. 

  

 

Funkciók   

Kombinálja a többszörös tesztelési szolgáltatásokat  

Automatikus belső páros kapcsolási mátrix vizsgálatokat végez az összes 

páros kombináció  

Gyors vizsgálati funkciók  

2.  Multiméter tesztek (feszültség, áram, ellenállás, kapacitás)  

3.  RF Broadband Detektor (akár 8GHz)  

4.  Spectrum analizátor (akár 85MHz)  

5.  High Gain Audió erősítő  

6.  Bias Generator ± 80 VDC  

7.  Audio oszcilloszkóp aktív bemenet (20Hz-20KHz)  



»HUBEL« Hungarian & Belgian Ltd  Reg.No.: 01-09-071373 NEM NYILVÁNOS !/ NOT PUBLIC ! 

H-1225 Budapest Nagytétényi út 225  Haditechnikai Tevék.Engedély száma : 3H10900806 Kapják : Címzett / : Irattár 

Tel: +361 219 07 31  Haditechnikai Keresk. engedély száma : 3TE0700656 Készítette: OZs 

Fax: +361 219 07 33  VolksBank €UR HU57 14100440 66716748 01000005 

Web: http://www.hubel.net  VolksBank HUF HU27 14100440 66716749 01000001 

Web: http://www.tempest.hu  EUC ID: HU0000142142 

E-mail: hubel@hubel.net   Vat.No: HU10443644-2-43 

 

 

Ezen dokumentum és a benne található minden információ kizárólag a Címzettnek szólnak. A bennük foglalt információk bizalmasak, melyek 
titokban maradásához a Hubel Magyar-Belga Kft-nek jogilag méltányolható érdeke fűződik. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem az 
illetékese a dokumentumnak, kérjük, semmisítse meg, és értesítse cégünket. Az pdf dokumentum az elküldés előtt vírusellenőrzésen esett át, de 
a vírusmentességére nincs semmilyen garancia, ezért kérjük, ellenőrizze azt! A dokumentumban szereplő információk tájékoztató jellegűek, a 
változtatás jogát fenntartjuk. 

 

1. DPA-7000 fejlesztések 

·    Digitális demoduláció, annak megerősítésére, hogy a telefonvonalon nem megy hangjel. 

·    Frequency Domain reflektométer (FDR) (a vonalcsatlakozások ellenőrzésére) 
·    Line Non-Linear Junction Detector (NLJD) funkcionalitás kimutatására  

·    NLJD Line Trace szonda felkutatásához  

  

Multi-Test adatbázis rendszer: képes végrehajtani egyszerre több vizsgálatok, és 

adatbázisrendszere segítségével a mért eredményeket összevetni. Lehetőség van egy 

vizsgálat többszöri futtatására, majd ezen eredmények összehasonlítására is, esetlegesen 
más vonalakon mért eredmények összevetésére.  

 SPECIFIKCIÓ 

Kezelő rendszer:   

Elsődleges számítógép: 32 bites RISC processzor, 520MHz  

Belső memória: 64MB SDRAM (OS), 64MB Flash  

Külső memória: Compact Flash 2 GB   

Digitális I / O   

USB (A típus) támogatja a külső billentyűzetet, egeret, és  további 

USB háttér tárakat 

Hálózat: 10/100 Ethernet vezérlő  
USB Host (B típus)  

Analóg I / O   
Fejhallgató kimenet: 3,5 mm-es mono csatlakozó  

Mikrofon bemenet: 3,5 mm-es mono bemenet   

Felhasználói felület   

6 kezelő gömb , 5 navigációs gomb, valamint további dedikált 

kiegészítő billentyűk 

Nagy minőségű optikai átalakító 
Integrált érintőképernyő  

Teszt Bemenetek:  

Kettős MOD8: Támogatja 2, 4, 6, 8 és vezetékes telefon  
Banán csatlakozók: sztender aljzatok: Ring, Tip, és a Föld  

SMB RF bemenet: RF / Antenna csatlakozás 8 GHz-es széles sávú 

detektor  
Bővítési portok: a későbbiekben bővíteni lehet a konfigurációt 

további egységekkel  

RF rendszer  

Spektrum analizáció:  
Kettős konverzió, Super-heterodin  

Frekvenciatartomány: 30kHz - 85MHz  
Sweep idő: 2 másodperc  

Step Méret: 1kHz  

Sávszélesség: 18kHz  
Érzékenység:-100dBm  

Széles sávú detektor:  

RF bemenet: 8GHz  
Vonalszint teszt: 100kHz - 600MHz  

Érzékenység:-65dBm   

Digitális multiméter   

AC / DC V: 0-250V Maximum  
Ellenállás: 0-40 megohm  

Kapacitás: 4NF a 4.2μF   

  


