Inregelvoorschriften optische nodes
Node Teleste AC800 Z
Node Vector BETA Pro

Inregelvoorschriften universele versterkers
GV en EV Technetix DBC-1200
GV en EV Vector Lambda Pro 45
GV en EV Hirschmann UA1000 F
GV en EV Vector UC834
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Niveau diagram/inregelvoorschrift

Niveau

LC / Hub

Bestemd voor :
Nodes: Teleste,Vector
GV/EV: Technetix DBC1200

E

E
O

O
-6dBm

Upstream
xxx.xx MHz
xxx.xx MHz

+9 dBm

Niveau

Optische node
+0/+3dbm

0/-4 dBm

O

Ingang node
65 dBµV

Downstream
xxx.xx MHz
xxx.xx MHz
xxx.xx MHz

O

E

E

Uitgang

Inkoppel niveau TP
85 dBµV(-20dB)

Niveau

Groepversterker
ingang ≥ 70 dBμV

Uitgang

Inkoppel niveau GV

2 * 100 dBµV

89 dBμV(-20dB/TP)

Niveau

Eindversterker
ingang ≥ 70 dBμV

Inkoppel niveau EV

Uitgang

89 dBμV(-20dB/TP)
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Niveau

LC / Hub

Bestemd voor :
Nodes: Teleste,Vector
E
GV/EV: Hirschmann UA1000
O
GV/EV: Vector Lambda Pro 45
-6dBm
GV/EV: Vector UC 834
Upstream
xxx.xx MHz
Niveau
xxx.xx MHz
+0/+3dbm
O

Ingang node
65 dBµV

E
O
+9 dBm

Optische node
0/-4 dBm

Downstream
xxx.xx MHz
xxx.xx MHz
xxx.xx MHz

O

E

E

Uitgang

Inkoppel niveau TP
85 dBµV(-20dB)

Niveau

Groepversterker
ingang ≥ 73 dBμV

Uitgang

Ingang GV

2 * 100 dBµV

73 dBμV

Niveau

Eindversterker
ingang ≥ 73 dBμV

Ingang EV

Uitgang

73 dBμV
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WIJKNET MET NODE TELESTE AC 800 Z

Inregelprocedure AC 800 Z optische node
Voorafgaand aan het inregelen, controleer of de configuratie van de AC800Z als optische node
Conform onderstaand schema is uitgevoerd.
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Inregelen downstream
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het optische ingangsniveau is volgens het ‘niveaudiagram’ aanwezig.
Controleer of de optische power LED groen is.
Meet op testpunt OUT1 en regel de node in conform richtlijn
Controleer of de piloot 80,6 MHz. aanwezig is
Zet de ALC schakelaar op off.
Stel de effening op meetpunt OUT1 in d.m.v. de betreffende steekdemper(pos.1)
Zet de ALC schakelaar op on.
Draai hierna de potmeter van de AC6153 totdat ALC led groen wordt.
Draai daarna verder totdat het uitgangsniveau conform richtlijn is bereikt.
(ALC led moet groen blijven branden)

Inregelen upstream
1.
2.
3.
4.
5.

Controleer of in pos. 6 een JDA904 is geplaatst.
Stel het output level van de retourlaser in op 3 dBm.
Pilot signal status switch op off(switch rechts)
Stel de retour pilootgenerator voor de 4 frequenties in.(15-65 MHz.)
Sluit de pilootgenerator aan op het bi-directionele meetpunt en regel de retourontvanger af conform voorgeschreven level.
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WIJKNET MET NODE BETA PRO 62G

Normal mode functie
In het “normal mode”menu zijn up- en downstream
instelbaar en is het meten van het optisch
niveau aan de ingang van de ontvanger mogelijk.
Voor optisch niveau zie menu OPT.PWR
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Downstream AGC regeling
Modes AGC regeling:
- OF , de regeling is uitgeschakeld, 0 dB demping
- OF, de regeling is uitgeschakeld en heeft een
(ingestelde) demping van 2, 4, 6 of 8 dB
ON, de AGC regeling is ingeschakeld, 5 dB demping
Het AGC regelbereik ligt tussen -2,5 en + 2,5 dB bij een
optisch ingangsniveau van -6 to -1 dBm.
Na het inschakelen van de AGC mode compenseert
de regeling variaties in het optisch ingangsniveau ten
opzichte van het ingegeven referentie level.
Deze referentie dient eerst te worden ingegeven
alvorens de AGC regeling in te schakelen.
Dit gebeurt in de calibratie mode.
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AGC Calibratie
In bijgaand figuur een voorbeeld van de instellingen
in de Calibratie mode.
Als het optisch aangegeven niveau in het scherm gelijk
is aan het referentie level, dan up- en down buttons 3 sec.
ingedrukt houden. Hierna verschijnen 2 streepjes in display
als bevestiging dat waarde is opgeslagen als AGC referentie level

Inregelen downstream
1.
2.

Het optisch ingangsniveau is volgens het ‘niveaudiagram’ aanwezig.
Op de ontvanger zijn 2 LED’s aanwezig welke een globale optische ingangswaarde weergeven.
LED 1 geeft een indicatie van het ingangsnineau
LED 2 geeft de operationele status van de node (groen is actief)

3.
4.
5.
6.
7.

AGC instelling altijd ON
AGC ON, dan eerst referentie level ingeven.(zie AGC regeling)
Meet op testpunt TP2 het uitgangsniveau conform richtlijn.
Regel het gewenste uitgangsniveau af met A1 (860 MHz.)
Stel de gewenste effening in met E1.
Inregelen upstream

1.
2.
3.
4.
5.

Controleer of de juiste upstream zender aanwezig is
Controleer of RBP (15-65 MHz) filter is geplaatst
Injecteer retoursignaal op bi-directionele meetpunt
Upstream inregelen met A3
Regel in met een retourgenerator en zorg dat het upstream level op
retourzender(TP TX1-20) op 70,5 dBµV wordt ingesteld.

70,5 dBµV
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Wijknet met universele versterker Technetix DBC-1200
Inregelen Technetix DBC-1200 Groepversterker
Stroomvoerend:
1.

2.

Controleer of de DBC-1200 als groepversterker juist is geconfigureerd.
a. PIM 0dB positie 1 (Input bypass splitter)
b. Zekering positie 2&3: 10AT (Port 1&2 fuse)
c. Input fuse: 10AT
Niet stroomvoerend:
Controleer of de DBC-1200 als groepversterker juist is geconfigureerd.
a. PIM 0dB positie 1 (Input bypass splitter)
b. Geen zekeringen in positie 2 + 3 (Port 1&2 fuse)
c. Input fuse: 10AT
Diverse elektronische instellingen worden gemaakt door de computer, met Technetix BLL software en USB kabel/Smartphone met
BLA Software, aan te sluiten op de “Control Module” van de versterker.
Note: instellingen opslaan in de versterkers middels “Send to amp”.

3.

Downstream inregelen:
-plaats een 0dB PIM in de downstream module “cable simulator”.
-stel de downstreammodule “End Frequency” in op 862MHz.
-stel de Inter-stage attenuator in op 6 dB.
-stel de Inter-stage equaliser in op 0 dB.
-stel de power van de versterker in op “High”.
-stel met behulp van de Pré-stage attenuator en Pre-stage equaliser het juiste uitgangsniveau in (zie niveaudiagram)

4.

Upstream inregelen:
-plaats een 0dB PIM in de upstream module “Aux”.
-Regel de upstream afhankelijk van de gekozen meetmethode in op het voorgeschreven upstream niveau d.m.v. het aanpassen
van de betreffende elektronische attenuator/equaliser(dB)

Inregelen Technetix DBC-1200 Eindversterker
1.

Controleer of de DBC-1200 als eindversterker juist is geconfigureerd.
a) Input fuse: 3,15AT
b) Verwijder zekeringen positie 2 + 3 (Port 1 + 2 fuse)
Diverse elektronische instellingen worden gemaakt door de computer,
met Technetix BLL software en USB kabel/Smartphone met BLA
Software, aan te sluiten op de “Control Module”van de versterker.
Note: instellingen opslaan in de versterkers middels “Send to amp”.

2.

Downstream inregelen:
-plaats een 5dB PIM in de downstream module “cable simulator”.
-stel de downstreammodule “End Frequency” in op 862MHz.
-stel de Inter-stage attenuator in op 6 dB.
-stel de Inter-stage equaliser in op 0 dB.
-stel de power van de versterker in op “Low”.
-stel met behulp van de Pré-stage attenuator en Pre-stage equaliser het juiste uitgangsniveau in (zie niveaudiagram)
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3.

Upstream inregelen:
-plaats een 0dB PIM in de upstream module “Aux”.
-Regel de upstream afhankelijk van de gekozen meetmethode in op het voorgeschreven upstream niveau d.m.v. het aanpassen
van de betreffende elektronische attenuator/equaliser(dB)

BLL software

Voorbeeld configuratie DBC1200 (EV)
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Wijknet met universele versterker Hirschmann UA1000F

Downstream Groepsversterker:
Plaats een geschatte demper in de downstream demper positie en in de downstream
effenaar positie.
Sluit HF meetinstrument aan op HF uitgangsmeetpunt, en regel de groepsversterker
conform richtlijn in d.m.v. het aanpassen van de betreffende dempers/effenaars.
NB. Als de kabellengte > 260 mtr is moet de vaste effening van 12 dB worden ingeschakeld.
Upstream Groepsversterker:
Stel de upstream actief in d.m.v. een PIM00 module op de posities van upstream
demper en effenaar.
Regel de upstream afhankelijk van de gekozen meetmethode in op het voorgeschreven
upstream niveau d.m.v. het aanpassen van de betreffende dempers/effenaars.
Downstream Eindversterker:
Plaats een geschatte demper in de downstream demper positie en in de downstream
effenaar positie.
Sluit HF meetinstrument aan op HF uitgangsmeetpunt, en regel de eindversterker
conform richtlijn in d.m.v. het aanpassen van de betreffende dempers/effenaars.
NB. Als de kabellengte > 260 mtr is moet de vaste effening van 12 dB worden ingeschakeld.
Upstream Eindversterker:
Stel de upstream actief in d.m.v. een PIM00 module op de posities van upstream
demper en effenaar.
Regel de upstream afhankelijk van de gekozen meetmethode in op het voorgeschreven
upstream niveau d.m.v. het aanpassen van de betreffende dempers/effenaars.
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Wijknet met groepsversterker VECTOR UC 834
Downstream: steekveld voorzien van effenaar en demper(ATG8xx). Indien nodig interstage steekveld
effenaar en demper plaatsen(in deze configuratie is gekozen voor 0 dB)
Upstream: steekveld op versterkermodule voorzien van demper t.b.v. juiste niveau op ingang wijkcentrum.
De effening instellen met een ATG8xx.

Wijknet met eindversterker VECTOR UC 834
Downstream: steekveld voorzien van effenaar en demper(ATG8xx). Indien nodig interstage steekveld
een demper plaatsen(in deze configuratie is gekozen voor 0 dB)
Upstream: Steekveld op versterker module voorzien van juiste demper ATG8xx.
De effening instellen met een ATG 8xx.
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Wijknet met groepsversterker Vector Lambda Pro 45
Downstream: Plaats een geschatte demper in de downstream demper positie en effenaar positie.
Sluit HF meetinstrument aan op HF uitgangsmeetpunt, en regel de groepsversterker
conform richtlijn in d.m.v. het aanpassen van de betreffende dempers/effenaars.
NB. Als de kabellengte > 260 mtr is moet de vaste effening van 12 dB worden ingeschakeld.
Upstream: Stel de upstream actief in d.m.v. een ATG8xx module op de posities van upstream demper en effenaar
Regel de upstream afhankelijk van de gekozen meetmethode in op het voorgeschreven
upstream niveau d.m.v. het aanpassen van de betreffende dempers/effenaars.

Wijknet met eindversterker Vector Lambda Pro 45
Downstream: Plaats een geschatte demper in de downstream demper positie en in de effenaar positie.
Sluit HF meetinstrument aan op HF uitgangsmeetpunt, en regel de eindversterker
conform richtlijn in d.m.v. het aanpassen van de betreffende dempers/effenaars.
NB. Als de kabellengte > 260 mtr is moet de vaste effening van 12 dB worden ingeschakeld.
Upstream: Stel de upstream actief in d.m.v. een ATG8xx module op de posities van upstream demper en effenaar
Regel de upstream afhankelijk van de gekozen meetmethode in op het voorgeschreven
upstream niveau d.m.v. het aanpassen van de betreffende dempers/effenaars.
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