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1. Tester Lantek 6 a Lantek 7 
 

1.1. Balení testeru Lantek 6/7 
Testery LANTEK6/7 se dodávají ve dvou typech balení – BASIC a PREMIUM. 

 

Obsah balení BASIC: 

     
 hlavní  jednotka vzdálená jednotka 2x akumulátor 2x dobíječka               

 

     
 taška pásek k tašce      2x ruční pásek k jednotkám  software na CD 

 (vkládání horem) 

  

      
 2x Channel adaptér Cat6 2x Patch kabel CAT6 Sériový kabel k PC USB kabel k PC  
 (Link adaptéry)  

 

 

LANTEK 7 navíc obsahuje: 

   
 2x Patch kabel CAT7 2x Channel Adaptér CAT7 

 
 

Balení PREMIUM navíc obsahuje: 

     
 Pevný kufr PCMCIA adaptér  USB čtěčku Externí  

(místo tašky) + COMP. FLASH RAM 32MB  rychlodobíječku 

 
 

 

 

Výměnu měřících adaptérů provádějte pouze u 

vypnutých jednotek!!! 

 

Po výměně adaptérů nebo baterií vždy přepněte 

zajišťovací přepínač do polohy zamčeno!!! 
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1.2. Ovládání přístroje 
 

Ovládací prvky: 

 Hlavní jednotka: Vzdálená jednotka: 
 

  

 

 

 

Hlavní jednotka Vzdálená jednotka 

1.Barevný grafický displej 1.Dvouřádkový LCD displej 

  

ovládací tlačítka: indikační LED: 

2.Funkční klávesy  

(aktuální funkce se zobrazuje na displeji) 

2.HAZARD - Detekováno přepětí na měřené 

kabeláži. Tester ihned odpojte od měřené kabeláže! 

3 Kurzorové šipky + klávesa ENTER (potvrzení) 3.PASS - Měření proběhlo bez chyb 

4 AUTOTEST - Spouštění kompletní sady testů 4.FAIL - Chyba v měřené kabeláži  

5 WIREMAP - Zapojení kabelu (kabel neodpovídá zvolenému typu kabelu/testu) 

6a TDR - reflektometr pro metalickou kabeláž 

6b LENGTH - Délka kabelu 

5.ON - Indikátor zapnutí vzdálené jednotky 

7a.ANALYZE -Spouštění jednotlivých testů  

7b.TALK - Zapnutí/vypnutí Talksetu (hlasová sada) 

6.AUTOTEST - Spouštění kompletní sady testů 

8a. SETUP - Nastavení typu testu/kabelu 

8b.HELP - Nápověda, základní informace o testeru 

7.ESC (zrušení aktuální činnosti) 

9.ESC (zpět, zrušení aktuální činnosti) 8a.TONE MODE - Přepnutí módu tónového 

generátoru 

8b.TONE - Zapnutí/vypnutí  tónového generátoru 

10.Alfanumerické klávesy 9. TALK - Zapnutí/vypnutí Talksetu (hlasová sada) 

11.SHIFT –přepínání významu kláves s více 

významy 

10.SHIFT –přepínání významu kláves s více 

významy 

12.Přepínání podsvětlení displeje 11.Podsvícení LCD displeje 

13.Zapnutní/vypnutí jednotky 12.Zapnutní/vypnutí jednotky 

  

konektory: konektory: 

14.Připojení měřících adaptérů 13.Připojení měřících adaptérů 

15.Připojení hlasové sady  14.Připojení hlasové sady  

16.Připojení dobíječky 15.Připojení dobíječky 

17.PCMCIA sloty pro COMPACT FLASH adaptér 
a další rozšíření 

16. USB port pro připojení k PC (upgrade) 

18. USB port pro připojení k PC (nahrání 

výsledků/upgrade) 

17.Sériový port pro připojení k PC (upgrade) 

19.Sériový port pro připojení k PC (nahrání 
výsledků/upgrade nebo tisk na sériové tiskárně) 
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Funkční klávesy - význam symbolů na displeji: 

Funkční F1-F4 klávesy slouží k ovládání přístroje dle symbolů zobrazených na displeji: 

 

 
Smazání znaku na pozici kurzoru 

 
Smazání znaku vlevo od pozice kurzoru 

 
Vložení znaku na pozici kurzoru 

 
Počáteční hodnota 

 
Konečná hodnota 

 
Zobrazení seznamu možných voleb/příkazů 

 
Zahájení zvolené činnosti/funkce 

 
Ukončení činnosti/funkce s uložením změn 

 
Ukončení činnosti/funkce bez uložení změn 

 
Zobrazení grafického průběhu 

 
Uložení výsledků pod aktuálním jménem 

 
Uložení výsledků pod jiným jménem 

 
Tisk na sériovou tiskárnu 

 
Seznam předdefinovaných typů kabelů (dle výrobce) 

 
Vytvoření zákaznického kabelu/testu 

 
Zobrazní koeficientu šíření signálu (Nominal Velocity of Propagation) 

 
Posun o stránku výše nebo zvýšení hodnoty 

 
Posun o stránku níže nebo snížení hodnoty 

 
Zvýšení hodnoty o 1 

 
Zvýšení hodnoty o 10 

 
Snížení hodnoty o 1 

 
Snížení hodnoty o 10 

 
Označení/zrušení označení položky 

 
12-hodinový formát času 

 
24-hodinový formát času 

 
Přepnutí jednotek délky na stopy 

 
Přepnutí jednotek délky na metry 

 
Manuální nastavení/ovládání 

 
Automatické nastavení/ovládání 

 
Výběr položky 

 
Spustí měření NVP (koeficient šíření signálu) 

Hlavní nabídka 

Po zapnutí přístroje se zobrazí hlavní nabídka:* 

 
1 Stav baterií nebo připojení dobíječky 

2 Indikátor aktivní hlasové sady (TalkSet) 
3 Indikátor připojené COMPACT FLASH paměti a počet výsledků uložených v paměti testeru 

4 Název aktuální nabídky/menu (hlavní nabídka se jmenuje READY) 

5 Aktuální datum a čas 
6 Aktuálně nastavený typ testu/kabelu 

7 Název aktuálního JOBu (adresář pro ukládání výsledků) 

8 Název označené (zvýrazněné) nabídky 
  

9 Cable ID - Značení výsledků měření 

10 Stored Tests - Paměť výsledků 
11 Fiel Calibration – Servisní kalibrace 

12 Preferences - Nastavení přístroje 

13 Instrument - Základní informace o přístroji (verze firmware, doba provozu apod.) 
14 Analyze – Samostatné testy jednotlivých parametrů kabeláže 

15 Fiber – Typ Autotestu/kabelu  pro optické spoje 

16 Cable Type – Typ Autotestu/kabelu pro metalické spoje 
 

Nabídky č.9 až 16 je možné vybírat pomocí kurzorových šipek + stiskem klávesy ENTER, nebo rychleji 

stiskem kláves F1 až F8. 
 

*Pokud uběhl výrobcem předdefinovaný interval od poslední servisní kalibrace (7 dní), je možné, že Vás tester 

nejprve vyzve ke kalibraci a teprve poté zobrazí Hlavní nabídku –  viz. další kapitola Servisní Kalibrace. 
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1.3. Zapnutí přístroje 
 

Po zapnutí přístroje probíhá cca. 30 sekund jeho inicializace (nápis BOOTING) a test jednotlivých částí testeru 

(nápis SELF-TEST). Poté se zobrazí Hlavní nabídka. 
 

Pokud uběhl výrobcem předdefinovaný interval od poslední servisní kalibrace (7 dní), je možné, že Vás tester 

nejprve vyzve ke kalibraci a teprve poté zobrazí Hlavní nabídku –  viz. další kapitola Servisní Kalibrace 
 

1.4. Servisní kalibrace 
 

Pro dosažení maximální přesnosti je vhodné provádět každý den servisní  kalibraci přístroje (přístroj kalibraci 
vyžaduje automaticky, pokud uběhl výrobcem předdefinovaný interval od poslední kalibrace = 7 dní). 

Kalibrace může trvat i několik minut (závisí na typu/frekvenčním rozsahu testeru). 
 

Vlastní měření Permanent nebo Basic Link CAT5E se provádí pomocí dodaných měřících patch kabelů 

zasunutých do CAT6 Channel adaptérů. Případná náhrada při opotřebení těchto patch kabelů novými 
kvalitními stíněnými patch kabely je velmi levná. 

Pro měření konkrétního kabelážního systému CAT6 je možná náhrada kvalitními stíněnými patch kabely 

tohoto kabelážního systému – to je také velmi levné a jsou tak výrazně sníženy provozní náklady. 
Délka těchto měřících patch kabelů není určena, nicméně z praktických důvodů se doporučuje délka 2m. 

 

Při změně měřících adaptérů proveďte vždy nejprve servisní kalibraci!  

Postup servisní kalibrace: 

Servisní kalibrace se provádí pomocí celkem 4 kalibračních měření dle následujícího postupu: 

 

1.Nainstalujte do hlavní jednotky i do vzdálené jednotky Channel 

adaptéry (buď CAT6 adaptéry nebo CAT7 Tera adaptéry) 

 
2.Zapněte obě jednotky. 

 

3.Propojte hlavní a vzdálenou jednotku přes první měřící patch kabel 
(viz. obr) 

 

 

4.Z hlavní nabídky vyberte nabídku Kalibrace , potvrďte klávesou 

ENTER. 

 

5.Tlačítkem  spusťte 1 část kalibrace (viz. obr) 
Dokud probíhá kalibrace je na displeji hlavní jednotky  zobrazen nápis 

“Calibrating: PleaseWait” a na LCD displeji vzdálené jednotky nápis 

„Calibrating“. 
 

 

 
 

6.Po skončení 1 části kalibrace označte vzdálený konec prvního patch kabelu (konec zapojený do vzdálené 

jednotky) a tento patch kabel odpojte z obou jednotek. Následně propojte hlavní a vzdálenou jednotku přes 
druhý měřící patch kabel. 

 

7.Tlačítkem  spusťte 2 část kalibrace. 

 

 

 

8.Po skončení 2 části odpojte druhý měřící patch kabel pouze od vzdálené jednotky - v hlavní jednotce zůstane 

zapojen!  

Připojte první měřící patch kabel označeným koncem do vzdálené jednotky – tzn. oba patch kabely budou mít 
jeden konec nezapojený („ve vzduchu“)! 

 

9. Tlačítkem  nebo tlačítkem AUTOTEST spusťte 3 část kalibrace. 
 

10. Na vzdálené jednotce tlačítkem  AUTOTEST spusťte 4 část kalibrace (možno souběžně s krokem 9) 
 

Pokud je kalibrace úspěšná zobrazí se na displeji nápis “Calibration Complete” a symbol  (na vzdálené 

jednotce se krátce rozsvítí dioda PASS) 

 
 

 Pokud kalibrace není úspěšná zkontrolujte: 
a.Správné připojení měřících patch kabelů, jejich kvalitu a také postup kalibrace 

b.Zkontrolujte stav akumulátorů - pro úspěšné provedení kalibrace by neměly být akumulátory na hranici 

úplného vybití!!! 
 

 

 

1.5. Nastavení typu Autotestu/kabelu 
 

1.Z hlavní nabídky vyberte nabídku Typ Autotestu . 

 
2.Kurzorovými šipkami vyberte testovací model (Twisted Pair Basic, 

Permanent, Channel…viz. obr), potvrďte tlačítkem ENTER. 
 

3.Vyberte typ Autotestu (CAT5E UTP, CAT5E STP,…viz. obr) 

 
4.Potvrďte klávesou ENTER 

 

 
Aktuální typ Autotestu/kabelu je zobrazen vždy v levém horním rohu 

displeje (na obr.  ISO F STP PERMANENT) 

 
Pokud je nutné změnit také NVP*, je nutno před krokem 4 provést 

následující postup: 

1.Stiskněte funkční klávesu  
2.Zadejte NVP pro první pár. Při přechodu na další pár se tato hodnota 

automaticky doplní i do dalších políček (typicky je NVP shodné pro 
všechny páry) 

3.Potvrďte nastavené hodnoty klávesou ENTER. 

 
 

*NVP = koeficient šiření elektrického signálu v daném kabelu (rozdílné pro různé výrobce i jednotlivé typy – 
nutno nastavit pokud je nutné měřit přesně délku kabelu - např. kvůli celkovému přehledu nainstalovaného 

kabelu). 
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1.6. Autotest 
 

Autotest je kompletní sada testů dle určité normy. Tuto testovací sadu je možné spustit tlačítkem AUTOTEST 

z většiny podnabídek, není nutné se vracet do hlavní nabídky. 
Autotest je navíc možné spustit z hlavní i ze vzdálené jednotky (obě jsou vybaveny tlačítkem AUTOTEST) a 

v kombinaci s funkcí automatického ukládání je tak usnadněno měření jednou osobou. 

Spuštění Autotestu: 

1.Připojte měřící jednotky k měřenému spoji přes okalibrované patch kabely 

2.Zmáčkněte tlačítko AUTOTEST 

Dokud není na druhou stranu měřeného spoje připojena druhá jenotka je na displeji zobrazen nápis „Searching 
for Remote“ (na vzdálené jednotce je nápis „Searching“). Klávesou ESC případně přerušíte toto vyhledávání. 

 

3.Probíhající Autotest je indikován nápisem „Test In Progress, Please Wait”, na vzdálené jednotce nápisem 

„Autotest“ 

 

4.Po skončení autotestu je v pravém horním rohu displeje zobrazen 
výsledek (viz. obr) :  

= úspěšný test - všechny parametry odpovídají zvolenému 

typu Autotestu/normě 

= chyba – jeden nebo více parametrům neodpovídají typu 

Autotestu/normě 
  

*  nebo  *    = Autotest byl úspěšný/chybný, ale odchylka některého parametru od limitní 

hodnoty je menší nežli přesnost přístroje – tzn. nelze jednoznačně prohlásit, zda-li test byl nebo nebyl úspěšný.  

Toto srovnávání odchylky měření od limitních hodnot s přesností přístroje se nazvý MARGINAL PASS/FAIL 

a je možné jej vypnout v nabídce Nastavení přístroje (viz. kapitola Nastavení přístroje). 
 

1.7. Prohlížení výsledků Autotestu a jejich uložení: 
 

Pomocí kurzorových šipek vyberte parametr, tlačítkem Enter je možné si jej podrobněji prohlédnout. Pokud je 
povoleno zobrazení grafických výsledků, je možné si u některých parametrů prohlížet také grafický průběh 

(viz. kapitola Zobrazení grafických průběhů). 

Uložení výsledků: 

Po skončení Autotestu máte možnost úspěšný i chybný výsledek uložit do paměti přístroje. 

 

Pro uložení slouží funkční klávesy: 

 Uložit pod nabízeným názvem – ten je zobrazen nahoře nad tabulkou  (viz. obr. „TEST0004”) 

 Uložit pod jiným názvem – možno změnit číslo nebo kompletní označení výsledku (automatické 

číslování pokračovat od této nové hodnoty). 

 

 

Pokud je pod vybraným jménem v paměti uložen jiný výsledek, zobrazí se varování „Warning! File Name 

already exist. Do you want to overwrite this test?“. 

 

 přepsání starého výsledku novým 

 zrušení přepisu/možnost zadat nové jméno 
 

 
Pokud nechcete výsledek ukládat, stačí stisknout klávesu ESC – zobrazí se varování Warning! This Autotest 

has not been saved, do you want to exit without saving?“ 

 

 výsledek se neuloží a vymaže se z paměti 

 výsledek je možné uložit 

 

1.8. Zobrazení grafických průběhů výsledků měření: 
 

Některé výsledky Autotestu je možné zobrazit také ve formě grafu. Nejprve je ovšem nutno povolit grafické 

zobrazení v nabídce nastavení přístroje (viz. kapitola Nastavení přístroje). Pokud chcete navíc grafické průběhy 
nahrávat do počítače, je nutné povolit ukládání grafů (viz. kapitola 

Nastavení přístroje). 

 
1.Po dokončení Autotestu vyberte jeden z parametrů, potvrďte 

ENTER 

 
2.Vyberte konkrétní pár (nebo dvojici párů, dle typu měření – viz.obr) 

 

 
 

 

 
3.Tlačítkem ENTER zobrazíte grafický průběh.  

Pomocí kláves    můžete přesouvat kurzor a  

klávesami  a   můžete přepínat měřítko zobrazení.  
 

Pozor. Grafické výsledku spotřebují několikanásobně větší množství 

paměti nežli textové. Do základní paměti testeru se vejde 6.000 
textových, ale pouze 100 grafických výsledků. 
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1.9. Job Management  
Pro lepší orientaci je možné rozlišit jednotlivé skupiny výsledků a ukládat je do oddělených adresářů/JOBů  

(každý JOB odpovídá např. určitému  zákazníkovi, budově, patru apod.). Aktuálně používaný adresář (do něj 
jsou ukládány výsledky měření) je zobrazen v levém horním rohu displeje pod zvoleným typem testu (viz. 

JOB1 na obr.). 

1.V hlavní nabídce vyberte , potvrďte ENTER 

 
2.Zobrazí se již vytvořené adresáře (viz. obr – zde je pouze jeden 

adresář s názvem JOB1)  

3.Pro vytvoření nového adresáře zmáčkněte funkční klávesu 

 
 

4.Vyberte přikaz New Job, potvrďte ENTER 

5.Napište jméno, potvrďte klávesou ENTER 
 

Funkční klávesou  je možné adresář označit (přip. zrušit 
označení) a dále s ním pracovat.  

 

Další funkce pro práce se sadami/adresáři výsledků (zobrazí se po 
stisku funkční klávesy): 

 
Current Job Info Zobrazí přehledové informace o 

měření aktuálního adresáře 

 - počet měření, počet úspěšných 
měření, počet chybných měření, 

celkovou délka nainstalovaného 

kabelu v tomto adresáři a obsazení 
paměti 

All Job Info Zobrazí přehledové informace ze 

všech adresářů dohromady 
Delete Selected Jobs Vymaže označené adresáře 

Rename Přejmenování vybraného adresáře (vybraný adresář je ten, na kterém byl ukazatel 

před stiskem tlačítka ) 
New Job Vytvoření nového adresáře 

Make Job Current Vybraný adresář se stane aktuálním adresářem (budou se do ní ukládat výsledky 

měření) 
Undo Deleted Jobs Obnovení naposledy vymazaných adresářů* 

 

Klávesou ESC se vrátíte zpět do hlavní nabídky. 
 

*Vymazané adresáře i výsledky lze inhed po vymazání bez problémů obnovit (např. pokud je smažete 

omylem). Pravděpodobnost obnovení ovšem klesá s ukládáním dalších výsledků do paměti (nové výsledky 
mohou přepsat tyto smazané výsledky).  

Úplné odstranění smazaných výsledků z paměti přístroje zajistí příkazy CLEAR MEMORY a PACK 

MEMORY (viz. kapitola Nastavení přístroje). 

 

 

1.10. Uložené výsledky 
Jednotlivé výsledky měření jsou ukládány vždy do akutálního adresáře/JOBu. Výsledky lze prohlížet, 
přejmenovávat, mazat… 

 

1.V hlavní nabídce vyberte , potvrďte ENTER 

 
2.Vyberte adresář, který chcete prohlížet, potvrďte klávesou ENTER. 

 

2.Nyní již můžete pomocí kurzorových šipek na příslušný výsledek, klávesou Enter je možné podrobně 
prohlížet jednotlivé parametry výsledku Autotestu.  

Mazání jednoho/několika výsledků: 

1.Pomocí kurzorových šipek vyberte výsledek 

2.Funkční klávesou  označte výsledek. Stejným postupem můžete označit další výsledky (zrušení 

označení se provádí opět klávesou ) 
 

3.Zmáčkněte funkční klávesu  - zobrazí se nabídka pro práci s uloženými výsledky 

 
4.Vyberte nabídku Delete Selected. 

 

5.Potvrďte funkční klávesou ENTER 

Ostatní funkce v nabídce: 

Select All Označí všechny výsledky 

Select All Passed Označí všechny úspěšné výsledky 
Select All Failed Označí všechny chybné výsledky 

Deselect All Zruší označení všech označených výsledků 

Print Selected Vytiskne označené výsledky na tiskárně připojené přes sériový port 
Print All Vytiskne všechny výsledky na tiskárně připojené přes sériový port 

Undo Delete Tests Obnovení vymazaných výsledků* 

Delete Selected Smaže označené výsledky 
Delete All Smaže všechny výsledky 

Result Info Zobrazí přehledové informace o výsledcích v aktuálním adresáři/JOBu 

 - počet měření, počet úspěšných měření, počet chybných měření, celkovou délka 
nainstalovaného kabelu v tomto adresáři a obsazení paměti 

Selected Result Info Zobrazí přehledové informace označených výsledků 

Rename Test Přejmenování vybraného výsledku (vybraný výsledek je ten, na kterém byl 

ukazatel před stiskem klávesy ) 

 

* Vymazané adresáře i výsledky lze inhed po vymazání bez problémů obnovit (např. pokud je smažete 
omylem). Pravděpodobnost obnovení ovšem klesá s ukládáním dalších výsledků do paměti (nové výsledky 

mohou přepsat tyto smazané výsledky).  

Úplné odstranění smazaných výsledků z paměti přístroje zajistí příkazy CLEAR MEMORY a PACK 
MEMORY (viz. kapitola Nastavení přístroje).
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1.11. Automatické označování výsledků 
 
Testery LANTEK 6/7 nabízejí dva módy označování výsledků: 

a.Jednoduchý – pouze základní číselné označení 

b.Pokročilý – umozňuje inkrementaci textových hodnot, omezovat rozsah platnosti některých číslic, zakazovat 
jejich inkrementaci atd. 

 

Přepnutí mezi jednoduchým a pokročilým módem číslování se provádí změnou nastavení položky Simple 
Cable ID v Autotest Preferences (viz. kapitola Nastavení přístroje). 

Jednoduchý mód číslování 

Pokud máte v Autotest Preferences zaškrtnuto použití Simple 

CableID máte možnost používat pouze základní číselné 

označování výsledků s textovým prefixem: 

1.V hlavní nabídce vyberte nabídku Značení výsledků , 
potvrďte klávesou ENTER.  

 

Na spodní části displeje aktuální číslo testu je zobrazeno (na 
obr. Je to 0003). Zvětšení aktuálního čísla testu o 1 je možné 

pomocí tlačítka Increment Cable. 

 
2.Pro další nastavení vyberte SET Cable ID, potvrďte 

ENTER 

 

 

3. Nastavte dvě položky pro číslování výsledků: 

Cable Name textový prefix např. TEST - výsledky 
budou označeny TEST0001, 

TEST0002, TEST0003…. 

Current Value Aktuální hodnota (pod tímto číslem se 
bude ukládat další změřený výledek) 

 

*V aktuálními firmware je podporováno pouze 4-místné 
číslování  výsledků (není možné výsledky označovat 001, 

002, ale je nuté využít všech 4 míst tzn. 0001, 0002 atd.). 

Jiné nežli 4-místné číslování může mít za následek chybnou 
funkci automatického číslování. 

 

Pokročilý mód automatického číslování 

Pokud nemáte v Autotest Preferences zaškrtnuto použití Simple CableID můžete inkrementovat také textové 

hodnoty a máte k dispozici i další funkce číslování: 

1.V hlavní nabídce vyberte nabídku Značení výsledků , potvrďte klávesou ENTER.  
 

2.Vyberte SET Cable ID, potvrďte ENTER 

 
3. Nastavte položky pro číslování výsledků: 

Cable Name textový prefix např. TEST - výsledky budou označeny TEST0001, TEST0002, 

TEST0003…. 
Current Value Aktuální hodnota (pod tímto číslem se bude ukládat další změřený výledek) 

Start Začatek rozsahu platných číslic – pozor toto není počáteční hodnota číslování!* 

End Konec rozsahu platných číslic 
Count  Funkční klávesou  +/  je možné povolit (+) nebo zakázat ( ) inkrementaci příslušné 

číslice (např. při kombinaci ++ + a aktuální hodnotě 0009 bude další hodnota 0100, 

neboť třetí čislice je zamknuta). 
 

Pokud například chcete číslovat zásuvky ZAS 001A, ZAS 001B, ZAS 002A, ZAS 002B...nastavte: 

Cable Name ZAS 
Start 000A 

End 000B 

Current Value 001A 
 

*Do políčka Start nenastavujte nikdy 0001, jinak tím zakážete použití číslice 0 na posledním místě 

(automatické číslování by pak by pak přeskakovalo čísla 10,20, 30 atd: tzn. číslování by příčítalo takto:....8, 9, 

11, 12,.....18,19,21,22....atd). 

 

 

1.12. Single ID / Double Cable ID 
Testery Lantek umožňují nastavit různý způsob automatického číslování pro oba konce kabelu. 

Pokud je tato speciální funkce potřeba, přepíná se pomocí položek SET Single CableID a Set Double CableID.  
Nicméně pokud tuto funkci nepotřebujete, doporučujeme používat pouze volbu Single Cable ID. 

 

a.Single Cable ID – jednoduché číslování (používáno pro většinu měrení) 
b.Double Cable ID – dvojité číslování (pouze pokud by obě strany měřeného kabelu byly označeny jinak) – je 

možné nastavit dvě nezávislé číslovací řady – Set Cable From a Set Cable To 

 
Single Cable ID - doporučeno:         Double: 
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1.13. Hlasová sada (Talkset) 
 

Sada sluchátek a mikrofonu pro komunikaci techniků. Pro fungování stačí jediný funkční pár v kabelu, na 
začatku testování je sada automaticky vypnuta. 

Zapnutí/vypnutí hlasové sady se provádí pomocí tlačítka TALK. 

 
V nastavení pŕistroje je možné povolit automatické zapínání hlasové sady (v nabídce Autotest Preferences viz. 

kapitola Nastavení přístroje), kdy po ukončení Autotestu je sada automaticky znovu zapnuta. Při volbě Manual 

je nutné sadu po skončení autotestu vždy znova zapnout. 
 

 

1.14. Spuštění jednotlivých testů 
Tester umožňuje provádět jednotlivé testy kabeláže (např. pouze útlum, délku apod).  

Měření délky a zapojení kabelu (Wiremap) se provádí pomocí samostatných tlačítek.  

 
Pokud chcete spustit pouze test jednoho parametru: 

1.V hlavní nabídce vyberte nabídku ANALYZE , potvrďte 

ENTER. 
 

2.Kurzorovými šipkami vyberte příslušný test (viz. obr).  

 
3.Tlačítkem Enter test spustíte. 

 

4.Po skončení ENTER je v pravém horním rohu displeje 
zobrazen výsledek (stejné znaČení jako u Autotestu – viz. 

kapitola Autotest) 

 

Funkce TDR (Time Division Reflectometer)  

Funkce pro lokalizaci problematických míst na metalické kabeláži.  

Po spuštění je vykreslena souvislá křivka pro celou délku jednoho páru kabelu (průběh zpětného odrazu energie 
způsobený změnou parametrů na jednotlivých úsecích spoje). „Vyvýšeniny“ na této křivce indikují 

problematická místa (nekvalitní komponenty, špatně propojený konektorový spoj, poškozený kabel…).  

 
Pro zjištění přesného polohy můžete pomocí kurzorových šipek najet kurzorem na konkrétní „vyvýšeninu“ a 

odečíst přesnou polohu (ve spodní části displeje). Změna testovaného páru se provádí pomocí šipek (nahoru a 

dolu). 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 – grafický průběh odrazů 

2 – měřený pár (12,36,45,78) – změna páru pomocí kurzorových šipek  

3 – aktuální pozice kurzoru a hodnota impedance na této pozici 
4 – vertikální osa reprezentuje množství odraženého signálu 

5 – horizontální osa reprezentuje pozici na měřeném kabelu 

6 – aktuální pozice kurzoru v bodech/celková délka v bodech + rozsah impedance 
7 – klávesy pro zvětšení/zmenšení měřítka zobrazení 

8 – klávesy pro změnu polohy kurzoru 
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1.15. Nastavení přístroje 

Z hlavní nabídky vyberte nabídku Nastavení přistroje . 

 

USER INFORMATION - Nastavení informací o firmě  
 

AUTOTEST PREFERENCES - Nastavení Autotestu 

Simple CableID  Jednoduchý způsob označování kabelů 

Stop On Fail Autotest skončí ihned po nalezení první chyby (např. při certifikaci je zbytečné 
pokračovat v měření, pokud je kabel špatně zapojen). Pokud není tato nabídka 

zatržena, tester dokončí všechna měření. 

AutoSave Automatické ukládání výsledků (při zapnuté volbě Auto Increment není nutno 

uložení potvrdit funkční klávesou , ale ihned po zobrazení výsledku 

měření lze pokračovat stiskem tlačítka Autotest) 

Save Graphs Ukládání výsledků v grafické podobě (paměť pojme pouze 300 výsledků 

v grafické podobě a 6.000 výsledků ve standardní textové podobě) 

Auto Increment Automatická inkrementace (přičítání) označení výsledků měření 

Marginal Pass/Fail Srovnání odchylky výsledků od limitní hodnoty s přesností přístroje 
(zobrazování výsledku Pass/Fail s hvězdičkou – viz. Kapitola Autotest) 

ACR Měření parametru ACR 

Resistance Měření parametru Resistance 

Capacitance Měření parametru Kapacita 

Impedance Měření parametru Impedance 

Confirm Delete Při mazání výsledků je vyzadováno kontrolní potvrzení 

Disable Fiber autotest 

Length 

Vypnutí funkce měření délky optických spojů 

 

Enable 24 ELFEXT Volba pro laboratroní testování výrobce – neměňte 

Disable Fiber Autotest 
Length 

Vypnutí měření délky při testování optických kabelů –> urychlení. 

 

CONTRAST Nastavení kontrastu displeje 
TIMEOUT OPTIONS Nastavení automatického doby vypnutí při nečinosti (Power Off Timeout) a 

automatické vypnutí osvětlení displeje (Backlight timeout) 

MEASUREMENT UNITS Měřicí jednotky – metry/stopy (m/ft) 
PC&PRITER INTERFACE Nastavení portu pro komunikaci s PC a sériovou tiskárnou 

TALKSET Automatické (Automatic) nebo ruční (Manual) spouštění hlasové sady a její 

hlasitosti (viz. kapitola Hlasová sada) 
DATE & TIME Datum a čas 

LANGUAGE Jazyk (Angl/Něm/It/Fr/Šp/Port/Norw) 

RESTORE DEFAULTS Tovární nastavení (předdefinované výrobcem) 
PACK MEMORY Vymazání smazaných výsledků z paměti 

!!!Pozor po této operaci nelze použít funkci obnovení vymazaných výsledků 

nebo měřicích sad !!! 
CLEAR MEMORY Vymaže všechny výsledky z paměti 

!!!Pozor po této operaci nelze použít funkci obnovení vymazaných výsledků 

nebo měřicích sad !!! 
SELECT SAVE MEDIA Výběr paměti pro ukládání výsledků (standardně Interní paměť = Internal 

Storage) 

WIREMAP COLOR SCHEME Výběr typu pouužívaného zapojení (568A, 568B,…) 
TEMPERATURE Teplotní jednotky – Celsius/Fahrenheit  

 

 

 

Po změně je nové nastavení nutné potvrdit klávesou ENTER.  

Pokud provedete změnu a nabídku opustíte klávesou ESC, přístroj se zeptá zda-li chcete změny zachovat nebo 
ne. 

 potvrzení změn/vymazání výsledků apod. 

  zrušení všech změn/vymazání výsledků apod. 
 

1.16. Chybová hlášení, varování – Warnings 
 

Nejběžnější varování: 

 

„Warning! This Autotest has not been saved, do you want to exit without saving?“ 

– výsledek nebyl uložen. Chcete skončit bez uložení tohoto výsledku? 
 

 

„Warning! File Name already exist. Do you want to overwrite this test?“ 
- výsledek se zvoleným názvem již v paměti existuje. Chcete ho přepsat tímto výsledkem? 

 

 
„Warnig! Memory is Almost Full!“ 

- paměť je téměř plná! 

 
 

„Warning! Memory is Full!“ 

- paměť je plná! 
 

 

„Warning! Low Battery!!! Please recharge“ 
- vybitá baterie 

 

 
„Warning! Overvoltage detected!“ 

Přepětí na kabeláži – odpojte jednotku od měřeného spoje 

 
 

„Waring!  You are about reset your tester to factory default settings…“ 

Chystáte se nastavit tester zpět do výchozího továrního nastavení! 

 

 

„Warning! You are about to clear  the memory!“ 
Chystáte se vymazat celou paměť výledků v testeru (po CLEAR memory) 

 

 
„Warning! You are about to pack the memory!“ 

Chystáte se vymazat paměť smazaných výsledků v testeru (po PACK memory) 
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2. Ovládací software LANTEK Reporter 
 
Pro nahrání výsledků z testerů LANTEK 6/7 do počítače PC a následný tisk slouží software Lantek Reporter 

(dále LTRM). Od verze 2.000 tento software umožňuje nahrávat do společné databáze také výsledky ze 

starších testerů LT8155/8600.  
Po instalaci SW vytvořte nejprve vytvořte novou databázi příkazem File ->New database.  

 

Upozornění: Pokud máte při nahrávání výsledků problémy (nahrávání nelze provést), pomůže Vám příkaz 
PACK MEMORY, který smaže smazané výsledky z paměti testeru !Pozor po této operaci již nelze použít 

funkci obnovení vymazaných výsledků nebo měřicích sad!  

Tento příkaz naleznete v testeru v ovládacím menu PREFERENCES (Nastavení přístroje) nebo je ho možné 
spustit z ovládacího software v menu FILE (samozřejmě pouze při zapnutém a správně připojeném testeru). 

 

2.1. Instalace 
Vložte do počítače instalační CD, spusťte instalaci programem setup.exe. 

Po instalaci a následném restartu se v nabídce Start-Programy a na ploše vytvoří programová skupina, kterým 

je LTRM možno spustit. 
 

2.2. Správa naměřených výsledků 
Výsledky měření jsou programem LTRMM nahrávány do počítače přes sériový port. Jednotlivá sady měření 

(jobs/zákazníci) jsou organizovány ve stromové struktůře podobně jako adresáře a jsou zobrazené v levé časti 
programu, konkrétní výsledky měřění pro jednotlivé sady jsou zobrazeny v pravé časti (poklikáním na 

konkrétní výsledek lze zobrazit podrobně jednotlivé parametry). 

 

Práce s měřícími sadami a výsledky měření 

Označení – kliknutí myší 

Označení více sad nebo výledků měření – ctrl + kliknutí (označí další sadu/výledek), nebo SHIFT+klinkutí 
(označí souvislou oblast) 

Přesuntí sady – uchycení a přesun pomocí levého tlačítka myši 

Pokud chceme s měřící sadou či výsledkem (několika označenými sadami či výsledky) provést nějakou operaci 

existují 2 základní postupy: 

1.označíme sadu/výsledek, příkaz vybereme z hlavního menu (File, Edit……) 
2.kliknutím pravého tlačítka myši nad výsledkem/sadou se zobrazí nabídka možných příkazů, vybereme 

příkaz 

 

2.3. Ovládání programu 
Pro ovládání programu slouží jednotlivé přikazy, dosažitelné v celkem 5 Menu: 

File – práce s databází (ukládání a nahrávání výsledků na disk, tisk,…) 
Edit – změna parametrů výsledků/měřících sad 

View – prohlížení výsĺedků/sad 

Options – nastavení programu 
Help – nápověda 

 

Nejčastěji používané přikazy jsou dosažitelné na panelu nástrojů umístěného ihned pod Menu: 

 Vytvoření nové databáze 

 Otevření databáze 

 Uložení databáze 
 

 Vyjmout označené výsledky do schránky 

 Kopírovat označené výsledky do schránky 

 Vložit výsledky ze schránnky 

 Smazat označené výsledky/adresáře 

 

 Export dat do souboru 

 Tisk protokolů 

 

 Nahrání výsledků z  testeru 

 Vyhledání testeru (automatické nastavení sér. portu) 

 

 Nastavení údajů operátora (technika) 
 

 Zálohování databáze 

 

 Označit vše 

 Seřadit 

 Vyhledat 

 

 Nápověda 

 Nápověda (kliknutím na toto tlačitko a posléze kliknutí na určitou část LTRM zobrazí konkrétní 

nápovědu) 
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2.4. Nastavení komunikačního portu, nahrání výsledků do PC 
Nejprve je nutné připojit tester pomocí dodaného sériového kabelu k volnému portu PC. Aby jste nemuseli 

nastavovat rychlost sériového portu, spusťte příkazem Options – TesterID (nebo tlačitkem ). automatické 
vyhledání testeru a nastavení přenosové rychlosti sériového portu. Postupně jsou prohledány všechny sériové 

porty počítače a vyzkoušeny všechny možné komunikační rychlosti – správné nastavení je poté uloženo. 

 
 

1.V levé části LTRM označte adresář (kliknutím myši) do kterého chcete měřící výsledky 

nahrát.(adresáře/JOBy zůstanou zachovány jako podadresáře). 

2.Zvolte Edit – Upload From Tester nebo tlačítko  

 

3.Znovu můžete vybrat umístění měřících výledků 

 

Upload tests 

All – všechny testy 
Only Passed – pouze úspěšné testy  

Only Failed – pouze chybné testy 

Select – po potvrzení tlačítkem O.K. se načte z testeru 
seznam všech uložených testů a myší je možno označit, které 

konkrétní testy chcete nahrát 

 

Data source – způsob připojení 

CommPort – sériový port testeru 

USB Compact FLASH – z čtečky CF RAM 
USB LANTEK – USB port testeru* 

 

Automatically mark tests for deletion….. – smaže  v testeru 
testy, které byly nahrány do PC 

 

4.Po potvrzení tlačítkem O.K. proběhne nahrání měřicích 
výledků z testru do PC. Tester vŽdy nejprve zazálohuje aktuální 

databázi, teprve poté začne stahování výsledků z testeru. ** 

 
*Pokud zvolíte nahrávaní přes USB port musíte nejprve tester přepnout do USB módu: 

1.Přejděte do Hlavní nabídky testeru 

2.Stiskněte klávesu F2, poté stiskněte klávesu F2 – na displeji testeru by se měl objevit nápis „the tester is in 
USB mode. Press ESC to exit“. Pokud tester připojujete k počítači poprvé, nainstalují se potřebné ovladače pro 

čtení z FLASH RAM zařízení (dle typu OS v PC Vás počítač vyzve k restartování). 

(nebo z hlavní nabídky vyberte   a zde stisknout virtuální tlačítko USB = klávesa F3). 
 

**Při každém čtení přes USB navíc software LTRM vyzve k přepnutí testeru do USB módu: 

 
Pokud je již tester v USB módu, pouze potvrďte kliknutím na OK. 

2.5. Přehled příkazů pro práci s výsledky 
 

Nabídka File 

New – vytvoří a spustí novou databázi (adresář kam se budou ukládat výledky měření). Je nutné zadat cestu 
k tomuto novému adresáři (možno vyhledat pomocí tlačitka Browse…). Pokud zadáte cestu k neexistujícímu 

adresáři, program se zeptá má-li ho vytvořit “The directory does not exist do you want to create it?” 

 
Open – otevře existující databázi (možno vyhledat pomocí 

tlačítka Browse…). Pokud zadáte název neexistujícího 

adresáře, program se zptá, zda chcete zadat jiný název 
adresáře.  “The directory does not exist. Do you want to select 

another one?” 

 

Save – uloží aktuálně otvřenou databázi 

 

Close - uzavře aktuálně otvřenou databázi 
 

Upload from tester – nahraje z testeru naměřené výsledky 

 

Upgrade Lantek 6/7 firmware – upgrade testeru Lantek6 

nebo 7 

 
Upgrade LT8XXX firmware – upgrade testeru LT8XXX 

 

Export – uloží naměřené výledky do CSV nebo textového souboru 
 

Pack Memory - Vymazání smazaných výsledků z paměti testeru  

!Pozor po této operaci nelze použít funkci obnovení vymazaných výsledků nebo měřicích sad ! 
 

Erase Memory - Vymaže všechny výsledky z paměti testeru 

! Pozor po této operaci nelze použít funkci obnovení vymazaných výsledků nebo měřicích sad a samozřejmě 
nelze nahrát žádné výsledky ! 

 

Page Setup – nastavení stiskové stránky 
Size – velikost stránky (typicky A4) 

Paper source – zdroj papíru 

Orientation – orientace papíru 

Okraje 

 

Headers/Footers – nastavení záhlaví a paty stránky 

 Left, center, right – text na levý okraj, střed a pravý okraj stránky záhlaví/zápatí 

 možno nastavit i tisk loga 
 

Backup database – zálohování databáze – zazálohuje celou aktuální databázi (komprimovanou) 

 
Restore database – obnovení databáze ze zálohy (možno vybrat pouze pokud není otevřena žádná jiná 

databáze), nutno zadat adresář, kde je uložena záloha a adresář kam se má obnovit 

 
Reindex database – přeindexování databáze 
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Nabídka File - Print  

Tisk měřících protokolů. 

Nejprve je nutno vybrat měřící sadu/adresář, který 

chceme tisknout (kliknutí na přislušný adresář v levém 
okně LTMR ) 

 

Report Type – typ měřícího protokolu 
Single line report – jednořadkový protokol (každý 

výsledek je na samostatném řádku, bez detailního 

zobrazení jednotlivých parametrů, zobrazeno pouze 
pass/fail) 

Brief Report – přehledový protokol 

Detailed Report – detailní tisk všech výsledků 
 

Show Summary Data – tisk přehledových údajů 
(počty měrených výsledků, celková délka kabelu atd.) 

 

Printer – nastavení tiskárny 
Print range – rozsah tisku 

All  - vytiskne všechny stránky 

Selection – vytiskne pouze označené výsledky 
Number of copies – početkopií 

Collate – automatické řazení tisknutých stránek dle čísel za sebou 

Preview – náhled před tiskem 
 

Nabídka Edit  

Nahrání, přejmenování, mazání apod. výsledků a měřících 
sad/adresářů. 

 

Možné také nejprve kliknutím myši vybrat příslušbou sadu 
testů v levé časti LTRM. 

Add job – vytvoří novou sadu měření (vlastně 

podadresář) 
Edit job – umožňuje změnit jméno aktuální měřící sady 

a údaje o zákazníkovi (tlačítko Customer) 

Delete – vymaže vybranou měřící sadu 
Paste – vloží do měřící sady výsledky ze schránky 

Select job - Označí měřící sadu 

Select all Jobs – Označí všechny měřící sady 

 

Pro editaci jedotlivých testů je nutno nejprve v pravé časti 

LTRM označit příslušný test nebo několik testů. 
Add test – vytvoří nový výsledek měření 

Edit test  – změna označení 

Delete – vymaže vybranou měřící sadu 
Cut – vyjme označené výsledky do schránky 

Copy – zkopíruje označené výsledky do schránky 

Paste – vloží výsledky ze schránky 
Slelect test – označí výsledek 

Select all Jobs – označí všechny výsledky 

Set operator - nastavení údajů operátora (technika) 
Find test – vyhledání testu 

 

Pro přenesení testů mezi měřícími sadami označte výsledky k přenesení, pomocí příkazu Copy  nebo Cut je 

přeneste do schránky, klikněte na „cílovou“ sadu, klikněte do její výsledkové části a příkazem Paste  vložte 

výsledky ze schránky. Podobně lze přenášet i data mezi různými databázemi. 

Nabídka View 

Zobrazení. 

Test Information (musí být vybrán konkrétní výsledek měření) – zobrazí podorbné informace Autotestu 

Toolbar – zobrazení panelu nástrojů 
Status bar  - zobrazení stavového řádku 

Nabídka Options: 

Sort – řazení naměřených výsledků  
Units – jednotky délky (stopy/metry) 

Serial Port – nastavení sériového portu  

Upload Target – nastavení zdroje dat (propojení s testerem): 
CommPort – sériový port  

USB Compact FLASH – z čtečky CF RAM 
USB LANTEK – USB port testeru* 

Font – použité písmo 

Language – jazyk 
Save Setings on Exit – automatické uložení nastavení při ukončení programu 

Tester ID – Vyhledání testeru. Funkce postupně prohledává všechny sériové porty počítače a zkouší 

komunikovat na různých přenosových rychlostech.  Po nalezení testeru je automaticky nastavena volba 
Serial Port. 

Nabídka Help: 

Nápověda, základní informace o programu 
  

 

2.6. Uložení výsledků v textové podobě 
Pro celé měřicí sady (nebo pouze pro několik testů) lze 
uložit měřicí sady do textového souboru. K tomu 

slouží nabídka File – Export (nebo tlačítko ) 
 

Nunto vybrat název souboru, adresář, disk 
Ve spodní části vyberte typ souboru - Text Files 

Report Range 

All – uloži všechny výledky z měřicí sady 

Selected - uloží pouze označené výsledky 

 

Po potvrzení tlačitkem O.K. následuje upozornění, že výsledky uložené do textového souboru nelze zpětně 
nahrát do programu LTRM  “Test exported top a text file…” potvrďe O.K. 

 

 
Nyní vyberte typ měřícího protokolu (viz popis 

Report Type – v kapitole Nabídla File-Print) 
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3. Adaptéry FIBERTEK pro měření útlumu opt. spojů  
 
Pro měření útlumu multimodových a singlemodových spojů tzv. přímou metodou je nutné použít optické 

měříci adaptér FIBERTEK. Tyto adaptéry jsou dodávány vždy v páru jako sada: 

 

Balení optických sad FIBERTEK: 

Sada FIBERTEK MMB (multimode Basic)  
1x měřící adaptér 850nm* 
1x měřící adaptér 1300nm* 

2x duplexní optická spojka ST/ST 

2x duplexní měřící optický patch kabel 50/125m 
1x plastový transportní kufřík 

1x uživatelská příručka v anglickém jazyce 

 
*měřící adaptér má dva optické konektory: 

- TX výstup zdroje optického záření (na jedné vln. délce) 

- RX vstup měřiče optického výkonu pro dvě vlnové délky 
850 a 1300nm 

 

Sada FIBERTEK MMP (multimode Premium) 

Navíc obsahuje adaptér TRACETEK multimode pro 

vyhledávání poruch na optické kabeláži. 

 

Sada FIBERTEK SMB (singlemode Basic) 

1x měřící adaptér 1310nm 

1x měřící adaptér 1550nm 
2x duplexní optická spojka ST/ST 

2x duplexní měřící optický patch kabel 9/125m 

1x plastový transportní kufřík 
1x uživatelská příručka v anglickém jazyce 

 

*měřící adaptér má dva optické konektory: 
- TX výstup zdroje optického záření (na jedné vln. délce) 

- RX vstup měřiče optického výkonu pro dvě vlnové délky 1310 a 1550nm 

 

Sada FIBERTEK SMP (singlemode Premium) 

Navíc obsahuje adaptér TRACETEK singlemode pro vyhledávání poruch na optické kabeláži. 

 

   

Multimodové sady jsou vybaveny měřícím patch kabely pro měření multimodových optických spojů s vlákny 

50/125m, s konektory ST. Pro měření spojů s jinými optickými vlákny či jinými optickými konektory je nutné 
sadu dovybavit příslušnými Měřícími patch kabely (běžný optický patch kabel s příslušnými konektory) a 

Kalibrační optickou spojkou (běžná optická spojka). Pokud chci např. měřit MM optický spoj 62,5/125m, 

který je ukončen konektory SC, je nutné doplnit optickou spojku SC/SC a dva optické patch kabely 

62,5/125m ST-SC (ST konektory se připojíme k modulům FIBERTEK, konektory SC k měřenému spoji a při 

kalibraci ke spojce SC/SC). Délka těchto patch kabelů musí být 2m (pro správné měření délky). 

 

 

3.1. Nastavení typu testu 

1.Z nabídky vyberte nabídku Fiber – Typ testu pro optické 

spoje . 

2.Vyberte typ měřeného kabelu (SM nebo MM), měřené 

vlnové délky (např. 850/1300nm): 
 

 
 

 

 

 

 

3.Zadejte hodnotu Loss Budget pro jednotlivé vlnové 
délky (maximální útlum optického spoje) nebo můžete pro 

její výpočet použít kalkulátor (viz. další bod) 

 
Přepínání vlnových délek se provádí  klávesami 850nm, 

1300nm, 1310nm a 1550nm. 

 
Pokud hodnotu Loss Budget (max. útlum trasy) pro 

jednotlivé vlnové délky znáte, je možné ji přímo zadat a 

potvrdit tlačítkem ENTER. 
 

 

 
4.Pokud hodnotu Loss Budget neznáte, po stisku klávesy 

SHIFT se objeví nabídka kalkulátoru CALC pro její 

výpočet:  
 

V této nabídce lze také změnit typ kabelu - tlačítky 62,5 

a 50 (přepínání mezi kabelem 62,5/125m a 50/125m). 
 

 

 
 

 

 

5.Funkce CALC - Výpočet Loss Budget:  

Zadejte parametry optické trasy: 
Length (délka) + Loss/km (útlum kabelu dB/km) 

Splices (počet svárů) + Loss (max. útlum na sváru) 

Connectors (počet konektorových spojů) + Loss (útlum) 
Repairs (počet oprav/rezerva) + Loss (útlum) 

 

Po stisku CALC se vypočte maximální hodnota útlumu. 
Klávesou ENTER potvrdíte vypočtenou hodnotu, klávesou 

ESC její zadání zrušíte. 
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3.2. Kalibrace 
 

Kalibraci je vhodné provádět vždy pokud: 

a.vypnete a zapnete jednu z jednotek 
b.odpojíte patch kabely alespoň z jedné jednotky 

c.změníte nastavení typu testu 

 
 

1.Propojte obě měřící jednotky přes dva duplexní měřící kabely a optické spojky: 

 
2.Zapněte obě jednotky. Pro dosažení maximální přesnosti je doporučeno počkat cca. 5 minut na zahřátí 

adaptérů obou jednotek.  

3.Z hlavní nabídky vyberte nabídku Kalibrace , potvrďte klávesou ENTER. 

4.Tlačítkem  spusťte kalibraci. 

Dokud probíhá kalibrace zobrazuje se na dipleji hlavní jednotky “Calibrating: PleaseWait” a na LCD displeji 

vzdálené jednotky nápis „Calibrating“. Během kalibrace (ani později při měření) zbytečně nehýbejte s přístroji 

ani s měřícími kabely. 

 

Pokud je kalibrace úspěšná zobrazí se na displeji nápis “Calibration Complete” a symbol  (na vzdálené 
jednotce se krátce rozsvítí dioda PASS) 

 

Neodpojujte měřící patch kabely od jednotek (pouze je odpojte od optické spojky) – jinak by musela být 
kalibrace zopakována! 

 

Pokud kalibrace není úspěšná zkontrolujte: 
a.Správné připojení měřících patch kabelů, jejich kvalitu a také postup kalibrace 

b.Zkontrolujte stav akumulátorů - pro úspěšné provedení kalibrace by neměly být akumulátory na hranici 

úplného vybití!!! 
 

 

3.3. Měření 

Autotest - měření útlumu a délky dvou vláken na dvou různých vlnových délkách 850nm a 1300nm 

Do hlavní jednotky nainstalujte adaptér 1300nm a do vzdélené adaptér 850nm. 
Po nastavení Typu měření na MM 850/1300nm (kapitola 3.1) a kalibraci (3.2) je možné začít měření. 

1.Připojte se na měřenou trasu (na obrázku popsána Fiber Under Test) pomocí Měřících patch kabelů použitých 

při kalibraci (vždy vysílací konektor proti příjímacímu a obráceně). 

 
2.Tlačítkem AUTOTEST spusťte měření. 
3.Po skončení autotestu je v pravém horním rohu displeje zobrazen výsledek (viz. obr). Výledný útlum je 

srovnáván s nastavenou hodnotou Loss Budget (viz. KapitolaNastavení typu testu) a dle toho je vyhodnoceno, 

zda-li měřená trasa Prošla/Neprošla testem (Pass/Fail). 

= úspěšný test – útlum je menší, nežli na nastavený 

Loss Budget 

= chyba – útlum je větší, nežli na nastavený Loss Budget 

 

 *  nebo  *    = test úspěšný/chybný, ale odchylka od 

limitní hodnoty je menší nežli přesnost přístroje – tzn. nelze 

jednoznačně prohlásit, zda-li test byl nebo nebyl úspěšný.  Toto 

srovnávání odchylky měření od limitních hodnot s přesností 
přístroje se nazvý MARGINAL PASS/FAIL a je možné jej 

vypnout v nabídce Nastavení přístroje (viz. kapitola Nastavení 

přístroje). 
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Měření útlumu jednoho optického vlákna na jedné vlnové délce 

Při tomto měření nelze měřit délku optického spoje, ani nelze využít hlasovou sadu. 

Měření na vlnové délce 850nm: 

Do hlavní jednotky nainstalujte adaptér 1300nm a do vzdélené adaptér 850nm. 
Po nastavení Typu měření na MM 850nm (kapitola 3.1) a kalibraci (3.2) je možné začít měření. 

1.Připojte se na měřenou trasu pomocí Měřících patch kabelů použitých při kalibraci  - na adaptéru v hlavní 

jednotce se připojte na vstup RX (měřící vstup) a na vzdálené jednotce na výstup TX (výstup optického zdroje). 
2.Tlačítkem AUTOTEST spusťte měření. 

3.Po skončení autotestu je v pravém horním rohu displeje zobrazen výsledek (viz. obr). Výledný útlum je 

srovnáván s nastavenou hodnotou Loss Budget (viz. KapitolaNastavení typu testu) a dle toho je vyhodnoceno, 
zda-li měřená trasa Prošla/Neprošla testem (Pass/Fail). 

 

Měření na vlnové délce 1300nm: 

Do hlavní jednotky nainstalujte adaptér 850nm a do vzdélené adaptér 1300nm. 

Další postup je shodný s měřením na 850nm. 

Měření jednoho samostatného parametru - Měření útlumu, délky optického spoje nebo měření délky 

smyčky: 

Dle bodu 3.1. vyberte měření na jedné nebo na dvou vlnových délkách. 
Přístroj zkalibrujte. 

 

1.V hlavní nabídce vyberte nabídku ANALYZE , 
potvrďte ENTER. 

 

Z nabídky vyberte: 
Attenuation – měření útlumu  

Length – měření délky 

Loopback Length – měření délky optické smyčky (jedno 
optické vlákno připojené na konektory hlavní jednotky) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3.4. Uložení a nahrávání výsledků do PC 
 

Správa výsledků měření a jejich nahrání do programu LTRM je stejné jako u měření metalických kabelů. 
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4. Adaptér TRACETEK  pro vyhledávání problematických 

míst na optických spojích  
 

4.1. Úvod 
 

TRACETEK je rozšiřující modul k testerům LANTEK umožňující lokalizaci a analýzu problematických míst 

na optických spojích jako jsou vadné konektorové spoje, sváry, chybné komponenty (např. kombinace kabelů 
s různými rozměry jader 50 a 62,5) atd. 

 

Využívá tzv. RAD (Reflective Anomaly Detection – detekci odrazů na optických anomáliích), která není 
principálně úplně shodná s metodou OTDR, nicméně nabízí shodné funkce (provádí časovou analýzu optických 

odrazů a jejich přesnou lokalizaci). 

 

OTDR - stanovení podélné homogenity optických vláken, kabelů a optických tras založené na vyhodnocení 

Rayleighova rozptylu krátkých optických impulsů šířících se optickým vláknem, které se vracejí na vstup 

vlákna. Lze tak měřit útlum optických vláken a ztráty vlivem jejich svarů, makro- a mikroohybů apod. 
 

RAD - právě díky potlačení Rayleighova rozptylu tato metoda umožňuje za zlomek ceny OTDR přesně 

lokalizovat  a analyzovat odrazy vzniklé na konektorových spojích, svárech a dalších nespojitostech optického 
spoje a to s rozlišením cca. 3m (na rozdíl OTDR, které přesně měří odrazy vzdálené několik desítek m) a proto 

je vhodná i pro lokalizaci a analýzu poruch na kratších multimodových spojích.  

Nicméně pro přesné měření útlumu optického vlákna je vhodné měření modulem TRACETEK kombinovat 
s měřením modulem FIBERTEK umožňující právě přesné měření útlumu tzv. přímou metodou. Tato 

kombinace tak dohromady nabízí vše důležité, co může poskytnout nákladný systém OTDR (přesnou lokalizaci 

poruch, jejich velikost a celkový útlum optického spoje).. 
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¨ 

Momentálně neexistuje norma pro maximální odraz na optickém spoji (sváru nebo konektorového spoje). 

Nicméně kvalitní spoje při použití keramických ferulí typu PC by neměly vytvářet odraz větší nežli -30dB. 
TRACETEK je konstruován tak, aby bez problémů rozlišil odrazy na úrovni -40dB a tak je zaručena dostatečná 

přesnost identifikace správně instalovaných optických spojů. 

 

Zásady při měření optických spojů: 

 Nenechávejte optické vstupy ani konce optických patch kabelů odkryté – zabráníte usazování 
prachu. 

 Při přechodu do chladnějšího prostředí počkejte na vyrovnání teploty přístroje s teplotou okolí tak, 

aby nedocházelo ke kondezaci vodních par na optických vstupech testerů a měřících patch kabelů 
 

4.2. Měření s modulem TRACETEK 
 
1.Zasuňte do vypnuté hlavní jednotky modul TRACETEK 

2.Jednotku zapněte a vyberte správný test v nabídce Typ testu pro optické spoje  (pro MM modul je to 
1300nm). 

 

3.Připojte měřený optický spoj na moduly TRACETEK přes dodávaný měřící patch kabel FC-ST. 

4.Z hlavní nabídky vyberte nabídku ANALYZE . 

 

V nabídce jsou následující volby módu měření: 
HIGH resolution – pro optické spoje do 500m s rozlišením spojů vzdálených min. 3m 

MEDIUM a LOW resolution – pro optické spoje 500-3000m s rozlišením spojů vzdálených min. 25m 

 
5.Dle délky optického spoje vyberte mód 

měření (HIGH / MEDIUM / LOW) 

 
 6.Klávesou ENTER spustíte měření, trvá 

cca. 1minutu (Na displeji se zobrazí hlášení: 

Test in Progress: Please Wait)  
 

7.Po skončení průběhu se vykreslí průběh 

kabelu a na něm se zobrazí místa, kde 
dochází k odrazům 

Viz. obr – kabel délky 100m. 

UPOZORNĚNÍ : Nikdy se nedívejte do optického 

výstupu TRACETEK, neboť generuje laserové impulsy 

s výkonem 100W nebo více, které by mohly způsobit 

poškození Vašeho zraku. 
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8. Pomocí kláves    můžete přesouvat kurzor na další nespojitosti a  klávesami  a  

 můžete přepínat měřítko zobrazení pro jejich přesnější analýzu. 

 
 

 

4.3. Uložení a nahrání výsledku do PC 
 

Pro uložení naměřeného výsledku do paměti stiskněte klávesu F8 (viz. kapitola Prohlížení výsledků Autotestu, 

uložení). 
 

Správa výsledků měření a jejich nahrání do programu LTRM je stejné jako u měření metalických a optických 

kabelů. 
 

Ukázky grafických výsledků testování adaptérem TRACETEK při prohlížení v progrramu LTRM: 

 
Obr. 1 – Kabel délky 520m, funkční vlákno, neukončeno konektorem. 
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Obr. 2 – Kabel délky 520m, vlákno přerušené ve vzdálenosti cca130m. 
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Obr. 3 – Kabel délky 520m, špatný konektorový spoj/přerušení optické trasy hned na začátku. 
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