
PHSC-860 Оптичен предавател на 1310nm 
 

. 

 

 
 
 
 
 
Описание на продукта 
PHSC-860 Предавателите от серията PHSC-860  са специално проектирани за кабелни 
CATV системи, за предаване на симулирани електрически сигнали. Изработено е в 
стандартен 19 инчов корпус и ползва мрежово зхранване AC 220V 50Hz , като единствения 
входен сигнал е предавания RF сигнал. Възможни мощности на лазерния диод са 
4,12,20,25,28mW. 
  
 
Основни свойства: 
● изработен с висококачествен  DFB лазерен модул с висока линейност на 
характеристиката, произведен от AOI. 
● уникална верига за предкоркорекция на изкривяванията, напълно гарантираща отлично 
поведение на оптичната връзка 

● отличен APC (автоматичен контрол на мощността)、ATC (автоматичен контрол на 
температурата) функция осигуряваща стабилна и дълготрайна работа на лазерния модул, 
реализирана с елемент на Пелтие. 
● висококачествена модулационна RF схема, позволяваща пoлзване на ниска мощност на 
модулирашия RF сигнал 
● Висикокачествена схема за контрол на усилването- AGC , с обхват 75~85 dBuV при (59 
канала),позволяваща широк обхватна входния RF сигнал 
● висококачествен импулсен захранващ блок,  с широк диапазон на напрежението, с 
подръжка на резервиране 



● перфектна схема за защита (с времезакъснение при инициализация, аларми за работните 

параметри, аларма за RF модулираща мощност、гасене при ниска входна мощност ,след 
аларма) 
● перфектен LCD дисплей с контролни бутони и RJ45 мрежови интерфейс за управление и 
монторинг на работните параметри,с подръжка на SNMP мрежово управление за лесен 
мониторинг от локален компютър 
● отличен термостабилен дизайн за дълготрайна употреба 
  
Характеристики: 

NO. Параметър м.единица Стойност Забележка 

1 Работен честотен 
диапазон MHz 47～860/1000   

2 RF входен диапазон-ниво dBµV 75~85 при 59 канала 
3 RF тестов изход dB －20   
4 RF входен импеданс Ω 75   

5 RF загуба в обратна 
посока dB ≥16   

6 Неравномерност-
линейност dB ± 0.75   

7 Дължина на вълната в 
изхода nm 1310  ± 20 Заб. 1 

8 Тип лазерен диод   DFB   
9 Тип на оптичен конектор   FC/APC or SC/APC   

10 Загуба в обратна посока-
оптичен сигнал       dB ≥60   

11 CTB dBc ≥65 
Заб. 2 12 CSO dBc ≥60 

13 CNR dB ≥51 

14 Работен температурен 
диапазон ℃ 0～ +50   

15 Температура за 
съхранение ℃ -25 ～+65   

16 Размери mm W×H×L  485×43×300   
17 Тегло kg 4.5   
18 Корпус   19-стандартен рак   

Заб.1: 1550nm дължина на вълната е опция, посочената загуба на оптичната връзка е при 
дължина на вълната 1310nm  
Заб.2: C/N, CTB, CSO са измерени при дължина на оптичното влакно10 km .C/N е 
измерено при PAL-D програми,59 броя,разположени в обхват до 550 MHz ; CTB, CSO са 
измерени при PAL-D програми,59 броя,разположени в обхват до 550 MHz, без отчитане на 
приноса на приемника в изкриваванията. 
  

 


