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Fluke Networks DTX Test Cihazları ile alınan Link ve Channel testleri

Bilindiği üzere, Fluke yetkili kalibrasyon merkezlerince Fluke DTX Cihazlar için verilen son servis tarihi 
31 Temmuz 2018 idi. Bu tarihten itibaren, DTX cihazlar için yedek parça desteği verilmeyeceği ve kalibrasyon 
hizmeti sunulmayacağı bilgisi de Fluke tarafından açıklanmıştı.

Fluke, test cihazları için kalibrasyon süresini 1 yıl olarak tutmaktadır, bir diğer deyişle 1 Ağustos 2019 
itibariyle Fluke DTX cihazların resmi kalibrasyon raporu bulunmamaktadır.

Test işlemlerinizde kullanmak üzere Fluke DSX-5000/8000 cihazlarının alınması ve kullanılmasını 
tavsiye ediyoruz, ancak tüm sertifikalı kurucu firmalarımızın hemen bu değişimi yapmak istemediklerinin 
farkındayız.

Öte yandan, tarafımızdan talep edilen garanti işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için tüm link&channel’ların 
düzgün şekilde test edilerek başvuru evraklarının teslimi önemlidir. 

Konuyla ilgili geçici optimal önerimiz şu şekildedir:

1. 2018 yılı içinde yetkili Fluke servislerince kalibrasyonu yapılmış olan Fluke DTX-1800 cihazlar ile alınan 
test raporları 2019 yılı sonuna kadar Kabul edilecektir. 

2. 31 Temmuz 2018’den sonra yetkili olmayan kalibrasyon merkezlerinde kalibrasyonu yapılmış olan 
Fluke DTX-1800 cihazlar ile alınan test raporları, HCS’nin ilgili servis merkezinin onayına istinaden 
2019 yılı sonuna kadar Kabul edilecektir.

Bu sayede, DTX-1800 cihazlarından DSX-5000/8000 cihazlara geçiş için 6 aylık süre sağlanmış olup, 
tüm Sertifikalı Kurucu firmalarımıza konuyu önemle dikkate almalarını tavsiye ederiz. 

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, CAT6, CAT6A ve CAT8 link ve channel testi alırken, test limitlerini TIA-568 
limitleri ile birlikte “+ALL” seçeneğini de kullanarak diğer tüm iletim parametrelerinin yanı sıra TCL (denge) 
ve DC direnç dengesizliği değerlerinin ölçülmesi gerekmektedir. 
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