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Cada item do seu kit de campo precisa ser 
útil. Possuir as qualificações necessárias 
e ganhar um lugar no seu kit de campo é 
a principal ideia por trás dos analisadores 
FieldFox da Keysight Technologies, Inc. 
Começa com sua flexibilidade: cada modo 
operacional é flexível, atendendo tanto 
às necessidades de usuários iniciantes, 
como as de especialistas. Para acelerar seu 
trabalho, cada modo possui uma interface 
orientada por tarefa, economizando tempo 
em campo. E o melhor de tudo, o FieldFox 
é projetado para suportar as condições 
operacionais mais rigorosas.

O FieldFox é ideal para realização de 
medições de cabos e antenas (CAT). As 
principais medições CAT incluem: 

 – Distância à falha, perda de retorno, 
VSWR e perda no cabo (1 e 2 portas)

 – QuickCal integrado - não é necessário 
kit de calibração

 – 4/6/6,5/9/14/18/26,5 GHz

Utilize o FieldFox  e faça mais em campo.

Aumente sua prontidão com o FieldFox

 – Pronto para varrer a linha assim que é 
ligado (CalReady) 

 – Funciona em ambientes escuros  ou 
na chuva

 – Tela perfeitamente visível sob luz 
solar direta 

 – Fácil transferência de arquivos entre    
o FieldFox e um PC 

 – Software Datalink proporciona           
geração simples e fácil de relatórios 

 – Pronto para necessidades futuras com 
upgrade da licença de software
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Alça lateral 
conveniente, 
facilitando seu 
carregamento e 
transporte 

Tela LCD de 
6,5 polegadas, 
antirrefl exo e com 
retroiluminação 
de LED

Teclas orientadas 
por tarefas são 
agrupadas para 
facilitar as medições 
em campo

Orientação vertical de “retrato” 
e botões grandes para facilitar a 
operação, mesmo com luvas

Teclas específi cas para 
acesso rápido à função 
de marcador

Teclado 
retroiluminado

292 mm
(11,5”)

188 mm
(7,4”)

Escolha o FieldFox por seu design ergonômico 
(N9912A 4/6 GHz)
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Alça lateral 
conveniente, 
facilitando seu 
carregamento e 
transporte 

Tela LCD de 
6,5 polegadas, 
antirreflexo e com 
retroiluminação  
de LED

Teclado 
retroiluminado

Escolha o FieldFox por seu design ergonômico 
N9913A/14A/15A/16A/17A/18A

Teclas orientadas 
por tarefas são 
agrupadas para 
facilitar as medições 
em campo

Teclas específicas para 
acesso rápido à função 
de marcador

Orientação vertical de “retrato” 
e botões grandes para facilitar a 
operação, mesmo com luvas

292 mm 
(11,5”)

188 mm 
(7,4”)
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…e conte com sua durabilidade e conveniência

LADO ESQUERDO

LADO DIREITO

Simplifique a análise 
de interferências, 
sintonizando e 
reproduzindo AM/FM

Fonte CC integrada  
para alimentação de 
bias tees, pontas de 
prova e dispositivos 
ativos externos

Continue trabalhando, 
com as baterias 
trocáveis em campo, 
que duram até 3,5 
horas

Portas vedadas protegem 
contra umidade

Analisador de espectro de banda 
IF 25 MHz, utilizado para análise 
de sinais

Cartão SD para 
armazenamento 
de dados

Portas USB, 
para fácil 
armazenamento de 
dados

Saída de referência 
externa e disparo 
externo

Porta LAN para transferência 
de dados e programação SCPI

TOPO

Porta 1/Saída RF

Baia de conectores 
 protege os conectores RF

Obtenha localização 
precisa com o receptor 
GPS integrado

Entrada de referência 
externa e disparo externo

Porta 2/Entrada RF do 
analisador de sinais

Suporte para encaixe 
rápido de alça de ombro
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Analisador de cabos e antenas

De 50% a 60% dos problemas em 
equipamentos com conexão de micro-
ondas estão relacionados a cabos, antenas 
e conectores. Linhas de alimentação 
degradadas causam baixa cobertura, 
falhas de conexão e sensibilidade reduzida 
no caminho de recepção. Para manter a 
qualidade de uma conexão de RF/micro-
ondas, é de extrema importância manter 
os sistemas de cabos e antenas em boas 
condições operacionais.

Utilize o FieldFox para realizar medições de 
perda de retorno, VSWR, perda de inserção, 
perda no cabo em 1 porta e distância à 
falha. Com um único instrumento, você 
pode testar antenas, cabos, fi ltros e 
amplifi cadores. Os amplifi cadores podem 
ser polarizados com a fonte CC integrada no 
FieldFox.   

Distância à falha

Quando a perda de retorno de qualquer 
sistema de linha de transmissão, inclusive 
a antena, não atende as especifi cações, 
temos que encontrar qual parte do sistema 
falhou. A medição de distância à falha ou 
DTF é utilizada para transferir medições do 
domínio da frequência para o domínio da 
distância. Isso ajuda o usuário a localizar a 
descontinuidade na linha de transmissão.

O FieldFox pode fazer medições de perda 
de retorno e distância à falha ao mesmo 
tempo. Isso ajuda a correlacionar a 
degradação global do sistema a falhas 
específi cas em seu sistema de cabos 
e antenas. O editor de cabos integrado 
permite que você edite os tipos de cabo no 
local, salve-os como novos tipos de cabos, 
com nomes defi nidos pelo usuário.

Medições de perda de retorno/
VSWR

A perda de retorno/VSWR é o parâmetro 
mais importante para medir e verifi car o 
sistema de cabos e antenas. Essa medição 
refl ete a efi ciência da transferência de 
potência de um dado sistema. Combinada 
à medição de distância à falha, ajuda 
os usuários a identifi car quais são 
os componentes de RF defeituosos 
rapidamente. Veja e controle independentemente as telas de RL e DTF

Medição VSWR

Medições do analisador de cabos e antenas
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Medição de distância à falha do guia de onda com o 
FieldFox

Medição de perda no cabo               
(1 porta)

Se cabos de RF e micro-ondas foram 
instalados em uma torre ou prédio, como 
por exemplo em um sistema de antenas 
distribuídas (DAS), é difícil medir a perda 
de cabo acessando ambas as extremidades 
no cabo sob teste. O FieldFox permite que 
os usuários realizem medições de perda no 
cabo em uma porta com maior precisão, 
próximo da medição de perda de inserção, 
e fornece maior faixa dinâmica para cabos 
mais longos.

Medição de perda no cabo em uma porta

Medições de cabos e antenas

Perda de inserção

A medição da perda de inserção caracteriza 
a perda de um cabo de arranque, cabo 
de alimentação, conector ou atenuador 
se ambas as extremidades estiverem 
acessíveis. Ela também pode medir o 
tipo do fi ltro de dispositivos, tais como 
diplexadores, duplexadores, amplifi cadores 
montados em torres (TMA), amplifi cadores 
com baixo ruído (LNA), amplifi cadores 
bidirecionais (BDA), etc. Para medições em 
amplifi cadores, ele mede o ganho em vez 
da perda do dispositivo. 

Exibição da perda de inserção

Medições com guia de onda 

Os guias de ondas são amplamente 
utilizados para fornecer conexões de 
transmissão entre transmissores de           
micro-ondas e antenas, pois apresentam 
menos perda do que um cabo coaxial. 
Devido à natureza dispersiva do guia de 
onda, é sempre um desafi o descobrir o fator 
de velocidade (VF) de um tipo particular 
de guia de onda durante medições de DTF. 
O FieldFox pode ajudar você a calcular 
automaticamente o VF do guia de onda, 
quando se escolhe o tipo.
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CalReady – calibrado logo na            
inicialização e pronto para operar
Economize tempo e comece a trabalhar 
imediatamente com o recurso CalReady 
do FieldFox. Com o CalReady, o analisador 
já está calibrado e pronto para realizar 
medições, tais como perda de retorno, 
VSWR, perda no cabo em 1 porta e DTF, 
sem necessidade de conectar/desconectar 
dispositivos adicionais de calibração.

Calibração em campo sem  
problemas, com o primeiro e 
único QuickCal 
O FieldFox é o primeiro e único analisador 
de redes de mão que possui capacidade de 
calibração integrada, permitindo que você 
calibre seu instrumento sem a necessidade 
de carregar um kit de calibração em campo. 
Em qualquer outro instrumento de teste, 
quando você adiciona dispositivos na porta 
de teste, tais como cabos de arranque 
ou adaptadores, você precisa recalibrar 
utilizando um kit de calibração. O QuickCal 
elimina a necessidade de carregar e utilizar 
um kit de calibração, além de proporcionar 
excelente precisão. 

O QuickCal do FieldFox suporta medições 
como perda/ganho de inserção, perda no 
cabo em 1 porta, perda de retorno e DTF.
Calibração mecânica 
O FieldFox tem suporte para uma ampla 
seleção de kits de calibração mecânica, 
tais como os kits em T para várias faixas 
de frequência. Você também pode usar 
seu próprio kit de calibração utilizando o 
software Datalink do FieldFox.

Calibração

Calibração de banda larga

O FieldFox permite que você faça 
calibrações de banda larga, o que significa 
que o instrumento será calibrado além da 
faixa máxima de frequência. Após uma 
calibração de banda larga, você pode 
mudar a faixa de frequência ou o número 
de pontos, sem precisar recalibrar o 
instrumento. A calibração é interpolada e a 
precisão é mantida.

Calibração rápida e precisa com ECal
O mecanismo de calibração do FieldFox 
suporta módulos de ECal com USB da 
Keysight. O suporte para ECal reduz o 
tempo de calibração e a necessidade de 
realizar múltiplas conexões durante o teste, 
além de oferecer mais consistência entre 
as medições. Para usuários do FieldFox, 
isso significa menos erros humanos e mais 
precisão.

Calibração com guia de ondas

A Keysight tem kits de calibração com guias 
de onda de alto desempenho e econômicos. 
Os kits econômicos (N9911X) são ideais 
para manutenção e resolução de problemas 
em campo, pois proporcionam bons 
resultados de medição com baixo custo.

O QuickCal do FieldFox permite que você 
realize calibrações sem carregar um kit

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 2

PASSO 1

Kits econômicos de 
calibração com guia de 
ondas N9911x da Keysight
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Carregue o FieldFox aonde quer 
que você vá

  – Instrumento amigável de 3 kg (6,6 lb)
  – Botões grandes, fáceis de operar, mesmo 
usando luvas

  – Bateria substituível em campo, que duram 
até 4 horas

  – Revestimento de borracha antiderrapante, 
que adere firmemente a suas mãos e não 
escorrega do capô de seu veículo

  – Orientação vertical de “retrato” facilita 
segurar e operar o instrumento ao mesmo 
tempo

Botões grandes facilitam a realização de medições 
de análise espectral – mesmo usando luvas

Projetado para você e o seu trabalho diário

Robusto conforme  
especificações MIL

  – Instrumento completamente selado, 
garantindo estabilidade das medições em 
ambientes hostis

  – Baia de conectores especialmente projetada 
para protegê-los contra danos de queda 
e outros impactos externos (projetado 
para aguentar uma queda de 10,16 cm em 
superfície de concreto, em todos os 6 lados) 

  – Chassi resistente à água; teclado e 
revestimento suportam ampla faixas de 
temperatura e ambientes úmidos e salinos

  – Revestimento suporta choques e vibrações
  – Ampla faixa de temperatura operacional –10 
a +55 °C (14 a 131 °F)

  – Ampla faixa de temperatura de 
armazenamento –51 a +71 °C (–60 a 160 °F)

  – Atende requisitos MIL-PRF-28800F Classe 2
  – Testado e aprovado conforme MIL-
STD-810G, Método 511.5, requisitos de 
procedimento I, para operação em ambientes 
explosivos

  – Atende requisitos IEC/EN 60529 IP53 para 
proteção contra poeira e água

Conectividade moderna
  – Duas portas USB 2.0 que podem ser utilizadas para 
transferência de dados, suporte para o sensor de 
potência USB e suporte para mouse e teclado USB

  – Porta LAN: utilizada para programação SCPI, 
conexão do software FieldFox Datalink e controle 
remoto via dispositivo iOS

  – Slot para cartão SD para armazenamento de dados

Tela transflexiva e teclas                   
retroiluminadas

A tela é projetada para facilitar a 
visualização em ambientes externos 
e internos, sob luz solar direta ou na 
escuridão. Você também pode acessar 
diferentes modos de visualização através 
das teclas.

Tela transflexiva facilita a leitura de medições 
sob luz solar direta
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Capacidade de controle remoto 
com iPad ou iPhone

Engenheiros e técnicos agora podem 
monitorar e controlar remotamente o 
FieldFox utilizando dispositivo iOS, tal como 
iPhone, iPad ou iPod Touch. O aplicativo 
Remote Viewer de iOS emula o painel 
frontal da unidade, permitindo que usuários 
pressionem qualquer tecla do FieldFox a 
partir de seu dispositivo iOS.

O aplicativo também mostra como 
usuários podem acessar instantaneamente 
documentos técnicos, tal como as folhas de 
dados. 

Sistema de arquivo e                       
transferência flexível 

O FieldFox adota o mesmo sistema de 
arquivo utilizado em qualquer PC com 
Windows. Não há limite de caracteres para 
os nomes dos arquivos, e você pode inserir 
o nome utilizando um teclado virtual ou um 
teclado USB externo. Os arquivos podem 
ser copiados ou salvos diretamente em um 
dispositivo USB ou cartão SD.

Marcador e linhas de limite

O FieldFox fornece seis marcadores com 
a tabela de marcadores e linhas de limite 
para facilitar as medições. As linhas ou 
máscaras de limite podem ser utilizadas 
para testes de passa/falha de dispositivos 
ou de espectros de frequência. O FieldFox 
permite que você defina linhas de limite 
fixas e relativas, tanto para os traços de 
espectros de RF como para teste de cabos 
e antenas. Além disso, com um único 
botão, você pode construir uma tabela com 
linhas de limite de limite a partir do traço 
atual e adicionar offsets ou margens para 
simplificar o processo de teste.

Arquivos de cabos

O FieldFox suporta uma extensa lista de 
cabos, de diversos fabricantes. Para obter 
resultados precisos nas medições de DTF, 
basta utilizar a opção que casa com o cabo 
sob teste. Caso o cabo não esteja listado 
no FieldFox, você pode selecionar um cabo 
existente, modificá-lo e salvá-lo como um 
novo cabo, definido pelo usuário.

Suporte para mouse 
 e teclado com USB

O suporte para teclado com USB facilitar 
nomear e salvar arquivos.  
O FieldFox tem suporte para mouse e 
teclado com USB para facilitar a entrada de 
textos, como nomear arquivos.

Software FieldFox Datalink

O software FieldFox Datalink facilita a 
geração de relatórios e a documentação

Utilize o software gratuito Data Link para gerar 
relatórios

Controle e visualize o FieldFox com seu iPad

Utilize linhas limite ou marcadores para realizar testes 
de conformidade espectral

FieldFox com mouse e teclado USB para facilitar a 
nomeação de arquivos
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Tabela comparativa do analisador de RF e dos analisadores de micro-ondas FieldFox

FieldFox Analisador de RF N9912A Analisadores de micro-ondas
N9913/14/15/16/17/18A

Faixa máxima de frequência  4/6 GHz 4, 6,5, 9, 14,18, 26,5 GHz

Analisador de cabos e antenas Padrão Padrão

Medição de perda de inserção/
transmissão Opção 110 Opção 210

Análise vetorial de redes Vetorial em 1 porta, escalar em 2 portas, opção 303 Suporte para 2 portas

Análise de espectros Opção 230 ou 231 Opção 233

Análise de interferências Opção 236 Opção 236

Fonte independente Opção 230 ou 231 Opção 233

Medidor de potência integrado Opção 311 Opção 310

Suporte para sensor de potência 
USB Opção 302 Opção 302

Medição de pulsos Opção 330 Opção 330

Controle remoto utilizando 
dispositivo iOS Opção 030 Opção 030

Fonte CC integrada Opção 309

GPS integrado Suporte para GPS USB externo Opção 307

- 11 -



Configurações

Opções de atualização de software para N9912A

Opção 110 - Medição de transmissão (para testes de perda de inserção, filtros e amplificadores)

Opção 111 - QuickCal

Opção 230 - Analisador de espectros de 4 GHz (requer Opção 104)

Opção 231 - Analisador de espectros de 6 GHz (requer Opção 106)

Opção 235 - Pré-amplificador para analisador de espectros (requer Opção 230 ou 231)

Opção 236 - Analizador de interferências

Opção 302 - Suporte para sensor de potência USB externo

Opção 303 - Capacidade de análise de redes

Opção 308 - Voltímetro vetorial

Opção 010 - Domínio do tempo do analisador de rede

Opção 311 - Medidor de potência de canal

Opção 030 - Capacidade de controle remoto (para dispositivos iOS)

Opção 330 - Medições de pulsos (requer sensor de potência de pico USB)

Opções do FieldFox N9912A

Opção 104 - Analisador de cabos e antenas de 4 GHz

Opção 106 - Analisador de cabos e antenas de 6 GHz

Analisador de cabos e antenas N9912A

Funções básicas do analisador de RF 
FieldFox:

Analisador de cabo e antena com uma porta (4 GHz), calibração de banda larga, CalReady, 
suporte para kit de calibração mecânica. Medições incluem: perda de retorno, distância à 
falha (DTF), perda no cabo em uma porta e VSWR.

Acessórios inclusos no N9912A: Adaptador CA/CC, bateria, bolsa para transporte como mochila e alça de ombro, guia de 
referência rápida e guia do usuário.
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Configurações

Opções de atualização de software 

Opção 112 Calibração QuickCal sem utilização de kit externo de calibração

Opção 210 Analisador vetorial de redes – transmissão e reflexão

Opção 211 Analisador vetorial de redes – parâmetros S completos em 2 portas (requer Opção 210)

Opção 010  Domínio do tempo do analisador vetorial de redes (requer Opção 210, recomenda-se 211)

Opção 233 Analisador de espectros

Opção 235 Pré-amplificador (requer Opção 233)

Opção 236  Analisador de interferências e espectograma (requer Opção 233)

Opção 238 Tempo de porta (gate) para o analisador de espectros  (requer Opção 233)

Opção 302 Suporte para sensor de potência USB externo (requer sensor de potência da série U2000 da Keysight)

Opção 307 Receptor de GPS (receptor integrado, requer antena externa)

Opção 308 Voltímetro vetorial (para A/B e B/A, requer Opção 210 e Opção 211)

Opção 309 Fonte de tensão variável de polarização CC

Opção 310 Medidor de potência integrado

Opção 330 Medições de pulsos (requer sensor de potência de pico USB da Keysight)

Opção 030 Capacidade de controle remoto (visualização e controle remoto com iPhone, iPad ou iPod Touch)

Analisadores de cabos e antenas de micro-ondas N9913/14/15/16/17/18A 

Funções básicas 
dos analisadores de 
micro-ondas FieldFox 
N9913/14/15/16/17/18A:  

Analisador de cabos e antenas com uma porta (4 GHz), calibração de banda larga, CalReady, 
suporte para kit de calibração mecânica. Medições incluem: perda de retorno, distância à falha 
(DTF), perda no cabo em uma porta e VSWR. 

Acessórios inclusos no 
N9913/14/15/16/17/18A: 

Adaptador CA/CC, bateria, bolsa para transporte com mochila e alça de ombro, guia de referência 
rápida e guia do usuário.

Analisador combinado de RF FieldFox N9913A, 4 GHz, analisador de cabos e antenas

Analisador combinado de RF FieldFox N9914A, 6,5 GHz , analisador de cabos e antenas

Analisador combinado de micro-ondas FieldFox N9915A, 9 GHz , analisador de cabos e antenas

Analisador combinado de micro-ondas FieldFox N9916A, 14 GHz , analisador de cabos e antenas

Analisador combinado de micro-ondas FieldFox N9917A, 18 GHz , analisador de cabos e antenas

Analisador combinado de micro-ondas FieldFox N9918A, 26,5 GHz, conector (m) de 3,5 mm, analisador de cabos e antenas

Unidade básica do N9913/14/15/16/17/18A é analisador de cabos e antenas

- 13 -



Lista de acessórios

Acessórios para os analisadores de mão de RF/micro-ondas N9910X

N9910X-700 Cabo robusto com fase estável, Tipo N (m) p/ Tipo N (f), 18 GHz, 1 m (3,28 pés)

N9910X-701 Cabo robusto com fase estável, Tipo N (m) p/ Tipo N (m), 18 GHz, 1 m (3,28 pés) 

N9910X-704 Cabo robusto com fase estável, Tipo N (m) p/ TNC (f), 13 GHz, 1,5 m (5 pés)

N9910X-705 Cabo robusto com fase estável, Tipo N (m) p/ TNC (m), 13 GHz, 1,5 m (5 pés) 

N9910X-708 Cabo robusto com fase estável, 3,5 mm (m) p/ 3,5 mm (f), 26,5 GHz, 1 m (3,28 pés)

N9910X-709 Cabo robusto com fase estável, 3,5 mm (f) p/ 3,5 mm (f), 26,5 GHz, 1 m (3,28 pés)

N9910X-712 Cabo de entrada de disparo/referência, SMA (m) p/ BNC (f), 1 m (3,28 pés)

N9910X-713 Cabo de potência injetor CC, SMB (f) p/ BNC (m), 1 m (3,28 pés) 

N9910X-800 Kit de calibração em T, 3 em 1, aberto, curto, carga, CC a 6 GHz, Tipo N (m), 50 Ω 

N9910X-801 Kit de calibração em T, 3 em 1, aberto, curto, carga, CC a 6 GHz, Tipo N (f), 50 Ω

N9910X-802 Kit de calibração em T, 3 em 1, aberto, curto, carga, CC a 6 GHz, 7/16 DIN (m) 

N9910X-803 Kit de calibração em T, 3 em 1, aberto, curto, carga, CC a 6 GHz,  7/16 DIN (f) 

N9910X-810 Cabo robusto com fase estável, Tipo N (m) p/ Tipo N (m), 1,5 m (5 pés)

N9910X-811 Cabo robusto com fase estável, Tipo N (m) p/ Tipo N (f), 1,5 m  (5 pés)

N9910X-812 Cabo robusto com fase estável, Tipo N (m) p/ Tipo N (m), 3,6 m (12 pés)

N9910X-813 Cabo robusto com fase estável, Tipo N (m) p/ Tipo N (f), 3,6 m (12 pés)

N9910X-815 Cabo robusto com fase estável, Tipo N (m) p/ 7/16 (m), 3,6 m (12 pés)

N9910X-817 Cabo robusto com fase estável, Tipo N (m) p/ Tipo N (m), 1 m (3,28 pés)

N9910X-820 Antena, direcional, múltiplas bandas, 800 a 2500 MHz, 10 dBi 

N9910X-821 Antena, chicote telescópica, 70 MHz a 1 GHz 

N9910X-823 Antena, banda celular estreita, 824 a 869 MHz 

N9910X-824 Antena, banda celular estreita, PCS 1850 a 1990 MHz 

N9910X-825 Antena, GPS, ativa

N9910X-843 Adaptador coaxial, Tipo N (m) p/ 7/16 DIN (f) 

N9910X-845 Kit de adaptador - Tipo N (f) p/ 7/16 (f), Tipo N (f) p/ 7/16 (m), Tipo N (f) p/ Tipo N (f) 

N9910X-846 Adaptador coaxial, 50 ohm tipo N (m) p/ 75 ohm tipo N (f) 

N9910X-847 Kit de adaptador - Tipo N (f) p/ TNC (m), Tipo N (f) p/ TNC (f), 13 GHz 

N9910X-848 Adaptador coaxial, Tipo N (f) p/ 3,5 mm (f), 18 GHz 

N9910X-849 Adaptador coaxial, Tipo N (f) p/ 3,5 mm (m), 18 GHz 

N9910X-850 Adaptador coaxial, Tipo N (m) p/ Tipo N (m), 18 GHz 

N9910X-851 Adaptador coaxial, Tipo N (f) p/ Tipo N (f), 18 GHz 

N9910X-852 Adaptador coaxial, Tipo N (m) p/ Tipo N (f), 18 GHz 

N9910X-860 Atenuador fixo, 40 dB, 100 W, CC-3 GHz, Tipo N (m) p/ Tipo N (f) 

N9910X-861 Atenuador fixo, 40 dB, 50 W, CC-8,5 GHz, Tipo N (m) p/ Tipo N (f) 

N9910X-870 Bateria extra
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Acessórios para os analisadores de mão de RF/micro-ondas N9910X (continuação)

N9910X-873 Adaptador CA/CC 

N9910X-874 Bias tee externo, 2,5 MHz a 6 GHz, 1 W, 0,5 A 

N9910X-875 Adaptador e carregador CC 

N9910X-880 Bolsa de transporte macia com mochila e alça de ombro

N9910X-881 Maleta de transporte dura

85514A Kit de calibração, 4 em 1, aberto, curto, carga e passagem, CC a 9 GHz, Tipo N (m), 50 Ω 

85515A Kit de calibração, 4 em 1, aberto, curto, carga e passagem, CC a 9 GHz, Tipo N (f), 50 Ω 

85518A Kit de calibração, 4 em 1, aberto, curto, carga e passagem, CC a 18 GHz, Tipo N (m), 50 Ω 

85519A Kit de calibração, 4 em 1, aberto, curto, carga e passagem, CC a 18 GHz, Tipo N (f), 50 Ω 

85520A Kit de calibração, 4 em 1, aberto, curto, carga e passagem, CC a 26,5 GHz, 3,5 mm (m) 

85521A Kit de calibração, 4 em 1, aberto, curto, carga e passagem, CC a 26,5 GHz, 3,5 mm (f)

Componentes econômicos para calibração com guia de onda do N9911X

N9911X-110 Guia de onda para adaptador coaxial, nível de calibração, WR-137 a Tipo N (m), flange métrica, 5,38 a 8,18 GHz 

N9911X-111 Terminação, nível de calibração, WR-137, flange métrica, 5,38 a 8,18 GHz 

N9911X-112 Flush short, nível de calibração, WR-137, flange métrica, 5,38 a 8,18 GHz 

N9911X-113 Offset de 1/4 de comprimento de onda, nível de calibração, WR-137, flange métrica, 5,38 a 8,18 GHz 

N9911X-114 Conjunto de acoplamento para WR-137, flange métrica, 5,38 a 8,18 GHz 

N9911X-115 Guia de onda para adaptador coaxial, nível de calibração, WR-137 a Tipo N (m), flange imperial, 5,38 a 8,18 GHz 

N9911X-116 Terminação, nível de calibração, WR-137, flange imperial, 5,38 a 8,18 GHz 

N9911X-117 Flush short, nível de calibração, WR-137, flange imperial, 5,38 a 8,18 GHz 

N9911X-119 Conjunto de acoplamento para WR-137, flange imperial, 5,38 a 8,18 GHz 

N9911X-210 Guia de onda para adaptador coaxial, nível de calibração, WR-90 a Tipo N (m), flange métrica, 8,2 a 12,5 GHz 

N9911X-211 Terminação, nível de calibração, WR-90, flange métrica, 8,2 a 12,5 GHz 

N9911X-212 Flush short, nível de calibração, WR-90, flange métrica, 8,2 a 12,5 GHz 

N9911X-213 Offset de 1/4 de comprimento de onda, nível de calibração, WR-90, flange métrica, 8,2 a 12,5 GHz 

N9911X-214 Conjunto de acoplamento para WR-90, flange métrica, 8,2 a 12,5 GHz 

N9911X-215 Guia de onda para adaptador coaxial, nível de calibração, WR-90 a Tipo N (m), flange imperial, 8,2 a 12,5 GHz 

N9911X-216 Terminação, nível de calibração, WR-90, flange imperial, 8,2 a 12,5 GHz 

N9911X-217 Flush short, nível de calibração, WR-90, flange imperial, 8,2 a 12,5 GHz 

N9911X-218 Offset de 1/4 de comprimento de onda, nível de calibração, WR-90, flange imperial, 8,2 a 12,5 GHz 

N9911X-219 Conjunto de acoplamento para WR-90, flange imperial, 8,2 a 12,5 GHz 

N9911X-310 Guia de onda para adaptador coaxial, nível de calibração, WR-62 a Tipo N (m), flange métrica, 11,9 a 18 GHz 

N9911X-311 Terminação, nível de calibração, WR-62, flange métrica, 11,9 a 18 GHz 

N9911X-313 Offset de 1/4 de comprimento de onda, nível de calibração, WR-62, flange métrica, 11,9 a 18 GHz 

N9911X-314 Conjunto de acoplamento para WR-62, flange métrica, 11,9 a 18 GHz 

N9911X-315 Guia de onda para adaptador coaxial, nível de calibração, WR-62 a Tipo N (m), flange imperial, 11,9 a 18 GHz 

N9911X-316 Terminação, nível de calibração, WR-62, flange imperial, 11,9 a 18 GHz 
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Componentes econômicos para calibração com guia de onda do N9911X (continuação)

N9911X-317 Flush short, nível de calibração, WR-62, fl ange imperial, 11,9 a 18 GHz 

N9911X-318 Offset de 1/4 de comprimento de onda, nível de calibração, WR-62, fl ange imperial, 11,9 a 18 GHz 

N9911X-319 Conjunto de acoplamento para WR-62, fl ange imperial, 11,9 a 18 GHz 

N9911X-410 Guia de onda para adaptador coaxial, nível de calibração, WR-42 a 3,5 mm (m), fl ange métrica, 17,6 a 26,7 GHz 

N9911X-411 Terminação, nível de calibração, WR-42, fl ange métrica, 17,6 a 26,7 GHz 

N9911X-412 Flush short, nível de calibração, WR-42, fl ange métrica, 17,6 a 26,7 GHz 

N9911X-414 Conjunto de acoplamento para WR-42, fl ange métrica, 17,6 a 26,7 GHz 

N9911X-415 Guia de onda para adpatador coaxial, nível de calibração, WR-42 a 3,5 mm (m), fl ange imperial, 17,6 a 26,7 GHz 

N9911X-416 Terminação, nível de calibração, WR-42, fl ange imperial, 17,6 a 26,7 GHz 

N9911X-417 Flush short, nível de calibração, WR-42, fl ange imperial, 17,6 a 26,7 GHz 

N9911X-418 Offset de 1/4 de comprimento de onda, nível de calibração, WR-42, fl ange imperial, 17,6 a 26,7 GHz 

N9911X-419 Conjunto de acoplamento para WR-42, fl ange imperial, 17,6 a 26,7 GHz 

Kits de calibração em T

Cabo com fase estável, N9910X-810

Antena, N9910X-821

Antena direcional, N9910X-820

Biastees, N9910X-874

Kit de adaptador, N9910X-845 N9910X-800 N9910X-803N9910X-801 N9910X-802

Adaptador e carregador de carro 
CC, N9910X-875Atenuador de 100 Watts, N9910X-860

85514A                                   85515A
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Bolsa de transporte com mochila e alça de ombro, padrão no N9912A. 
Para obter uma bolsa adicional peça N9910X-880.

Maleta de transporte, N9910X-881

O FieldFox cabe dentro de maleta de transporte

Carregador de bateria extra, 
N9910X-872

Adaptador CA/CC, N9910X-873
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Aprimore sua prontidão
Cada ferramenta do seu kit de campo precisa ser útil. Possuir as qualificações 
necessárias e ganhar um lugar no seu kit de campo é a principal ideia por trás dos 
analisadores de micro-ondas FieldFox da Keysight. Eles são equipados para lidar com 
manutenção de rotina, resolução de problemas complexos e qualquer tarefa do tipo. 
Melhor ainda, o FieldFox faz medições de micro-ondas com a qualidade da Keysight, 
onde quer que você esteja. Adicione o FieldFox ao seu kit e carregue precisão com você.

Literatura relacionada Número

Analisadores de Mão FieldFox, Brochura 5990-9779PTBR

Analisadores de Espectros FieldFox, Resumo Técnico 5990-9782PTBR

Analisadores Vetorial de Redes, Resumo Técnico 5990-9781PTBR

Analisadores de Mão FieldFox, Folha de Dados 5990-9783PTBR

Analisador de Mão FieldFox, Guia de Configuração 5990-9836PTBR

Analisador de RF N9912A FieldFox, Resumo Técnico 5989-8618PTBR

Analisador de RF N9912A FieldFox, Folha de Dados N9912-90006

Analisador Vetorial de Redes RF N9923A FieldFox, Resumo Técnico 5990-5087PTBR

Analisador Vetorial de Redes RF N9923A FieldFox, Folha de Dados 5990-5363PTBR
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