
 

Platforma FTB-1 
WSPARCIE DLA TECHNIKÓW Z PIERWSZEJ LINII 

Platforma FTB-1 jest modułową platformą zoptymalizowaną pod kątem szybkich, wszechstronnych aplikacji 

testowych FTTx (FTTH i FTTN), Ethernet, TDM i aplikacji wielopoziomowej analizy. 

KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI 

Łącznośd w każdym miejscu: USB, 3G, Wi-Fi, VPN i Bluetooth 
 
Załadowany w narzędzia: wszystkie narzędzia potrzebne, 

aby zmaksymalizowad testy w terenie, plus aplikacje innych 

producentów 

Taki jak PC: Procesor Intel  wraz z systemem operacyjnym 

Windows Embedded Standard  

 
Kompatybilny z EXFO Connect: Automatyczne zarządzanie 
pracą, wszystkie dane są wysyłane i przechowywane  
w chmurze w dynamicznej bazie danych 
 

Możliwości GPS: dokładne współrzędne na takich samych 
warunkach jak zwykły odbiornik GPS  



 

Testowanie sieci dostępowych 
Posiadając najlepsze w swojej klasie parametry dla czterech długości fal, reflektometr optyczny FTB-720 

LAN/WAN zoptymalizowany został pod kątem dostawców włókien światłowodowych i operatorów sieci 

prywatnych. Umożliwia wykonywanie pełnych testów oraz kwalifikację każdej sieci światłowodowej. 

 

DOSTOSOWANA DO DEDYKOWANYCH APLIKACJI. DEDYKOWANA ABY SIĘ DOSTOSOWAD 

Dzięki niewielkim rozmiarom, potężnej mocy obliczeniowej i bardzo intuicyjnemu interfejsowi, platforma FTB-1 jest 

zoptymalizowana tak, aby pomagad technikom pracującym w terenie wykonywad dedykowane testy dla sieci FTTH i Ethernet  

oraz wielopoziomową analizę  w sposób prosty i wydajny. 

Platforma FTB-1 

Testowanie FTTH 
Z zakresem dynamiki do 39 dB oraz udostępniając funkcje miernika mocy i lokalizatora uszkodzeo optycznych, 
moduł FTB-730 PON FTTx/MDU OTDR pozwala instalatorom włókien bez ograniczeo charakteryzowad splittery  
w aplikacjach PON FTTx i MDU. 

 
Testy wielousługowe 
Korzystaj równocześnie z 10 gigabitowego analizatora następnej generacji SDH, jak i z 1 oraz 10 gigabitowych 
analizatorów Ethernet, operując możliwościami testów IPTV oraz oceny przepustowości TCP. 

 

Testowanie  
Moduł serii FTB-810 NetBlazer oferuje wszechstronne, ale proste zestawy testów dla techników terenowych 
umożliwiające uruchamianie, zatwierdzanie i rozwiązywanie problemów w obwodach transportowych 
obejmujących wszystkie interfejsy DSn/PDH i SDH do 10 Gbit/s. 

Testowanie Ethernetu do 10G 
Oferując obszerne lecz proste zestawy testów, FTB-860 NetBlazer Ethernet Tester 
umożliwia technikom pracującym w terenie szybkie i łatwe odnalezienie, sprawdzenie           
i naprawienie problemów na sieci Ethernet, oferując jednocześnie kompletne zestawy 
testów do oceny jakości usług, w tym EtherSAM od 10 Mb/s do 10 Gb/s. 

 

Moduł: FTB-720 
LAN/WAN Access OTDR 

Moduł: FTB-730 PON 
FTTx/MDU OTDR 

Moduł: FTB-880 NetBlazer 
Multiservice Tester 

Moduł: FTB-860 NetBlazer 
Ethernet Tester 

Moduł: FTB-810 NetBlazer 
Transport Tester 

Moduł: FTB-635 
Wideband Copper and 
DSL Tester 

Moduł: FTB-610 
Wideband Copper Tester 

Testowanie ADSL2+/VDSL2 i zaawansowane testy multiplay 
FTB-635 umożliwia dostawcom usług certyfikowanie i rozwiązywanie problemów  
z szerokopasmowymi obwodami miedzianymi,ADSL2+/VDSL2, 1 GigE i usługi multiplay, włączają 
podgląd wideo na żywo, podczas wdrażania usług IP nowej generacji w sieciach FTTN, FTTC  
i innych sieciach hybrydowych. 

 

Kwalifikacja pętli miedzianych 
Łączy w sobie cechy z zaawansowanych testów miedzi z możliwościami SmartR™. FTB-610 jest 
idealnym narzędziem dla wszechstronnie wyszkolonych inżynierów przy rozwiązywaniu 
problemów z obwodami FTTN oraz umożliwia automatyczna analizę i lokalizację usterek w kablach 
szerokopasmowych. 

 

APLIKACJE I MODUŁY 



 

MODUŁY DO TESTÓW OPTYCZNYCH 

14X szybsza 

20X szybsza 

8X szybsza 

Platforma FTB-1 

EXpert VoIP generuje połączenie VoIP bezpośrednio z platformy pomiarowej w celu sprawdzenia działania 
podczas wykrywania i naprawy usterki. 

Wspiera szeroki zakres protokołów sygnalizacyjnych takich jak: SIP, SCCP, H.248/Megaco oraz 
H.323 

Wspiera metryki jakościowe MOS oraz R-factor 

Upraszcza testy z  konfigurowalnym progiem pass/fail oraz metrykami RTP 

 
EXpert IP integruje sześd powszechnie używanych narzędzi testowych datacom w jedną, bazującą na 
platformie aplikację aby zapewnid technikom pracującym w terenie szeroki zakres testów. 

Szybko przeprowadza sekwencje debuggowania ze skanowaniem VLAN i LAN Discovery 

Wykonuje testy ping między zakooczeniami sieci oraz traceroute 

Weryfikuje działanie FTP oraz dostępnośd HTTP 

 
EXpert IPTV jest użytecznym rozwiązaniem do oceny jakości IPTV poprzez symulację STB (set-top-box)               
i pasywny monitoring strumieni IPTV, pozwalającym na szybką i łatwą weryfikację instalacji IPTV                   
ze wskazaniem Pass/Fail. 

Podgląd wideo w czasie rzeczywistym 

Analizuje do 10 strumieni wideo 

Wszechstronna ocena wskaźników QoS i QoE 

ConnectorMax zapewnia błyskawiczne wyniki w pierwszym etapie testów złącze-włókno, jest pierwszą na rynku opartą 

na platformie, zautomatyzowaną aplikacją inspekcji złącza; dostarcza szybką ocenę pasa/fail zakooczeo złącza i jest 

specjalnie zaprojektowana, aby zaoszczędzid czas i pieniądze. 

 

DODATKOWE NARZĘDZIA TESTOWE 

WŁASNOŚCI PROGRAMOWE 

APLIKACJIE PROGRAMOWE 

NARZĘDZIA TESTOWE EXpert 

Update Manager Bądź pewien że cała flota Twoich platform jest na bieżąco z najnowszym oprogramowaniem i łatwo zarządzaj utrzymaniem urządzeo. 

Konfiguracja VNC  Narzędzie Virtual Network Computing pozwala technikom na łatwe przesyłanie ustawieo do oddalonych kolegów.  

Microsoft Internet Explorer  Korzystaj z sieci WEB bezpośrednio poprzez interfejs swojej platformy. 

Wymiana plików poprzez Bluetooth  Przesyłaj pliki ze swojej platformy FTB-1 do każdego urządzenia korzystającego z Bluetooth. 

Połączenia Wi-Fi Wyświetlaj dostępne sieci Wi-Fi i zapisuj swoje domyślne ustawienia. 

     Możliwośd przechwytywania pakietów w działającej sieci pozwala zajrzed wewnątrz pakietu i uzyskad dane takie jak czas  
Wireshark  transmisji, nadawca, odbiorca, typ protokołu, itp. Użytkownicy mogą w ten sposób zdiagnozowad problem lub wyśledzid                 

podejrzane zachowanie. Wireshark jest standardowym dodatkiem do każdej platformy FTB-1. 

 To narzędzie testowe umożliwia tworzenie strumieni danych TCP i UDP mierzących przepustowośd sieci, która je przenosi. 
JPerf              Dzięki licznym parametrom definiowanym przez użytkownika, technicy mogą wykorzystad JPerf do optymalizacji lub 

dostosowania sieci podczas testów. 

Network Stumbler weryfikuje konfiguracje sieci bezprzewodowych, umożliwiając technikom zlokalizowanie obszarów  
Network Stumbler   o słabym pokryciu lub dużych interferencjach, pomagając im ustawiad anteny z zapewnieniem jak najlepszego zasięgu.         
  oraz wykrywad nieautoryzowane punkty dostępu 

PROGRAMOWE NARZĘDZIA TESTOWE 

Seria oprogramowania narzędzi testowych bazujących na platformie zwiększa wartośd platformy FTB-1, zapewniając 
dodatkowe możliwości bez potrzeby dodawania dodatkowych modułów czy jednostek. 
 



 

Platforma FTB-1 

ŁĄCZNOŚD ZAWSZE I WSZĘDZIE 

Zintegrowane możliwości komunikacji bezprzewodowej pozwalają łączyd się z platformy w dowolnym miejscu,                  

w dowolnym czasie. Dlatego wyposażyliśmy nasze platformy w technologie by była jak najbardziej elastyczna. 

Nieważne czy przesyłasz dane do innych, czy do urządzenia dzięki lokalizacji platformy przez GPS, masz to, czego 

potrzeba. 

Przynieśliśmy funkcje VPN do naszych platform zapewnienie bezpiecznego połączenia dla tych, 

którzy jej potrzebują. Mamy pokrycie 99% światowych rodzajów połączeo VPN, dzięki technologii 

Cisco, Juniper i punkty kontrolne*. Bezpieczna komunikacja jest teraz w Twoim zasięguᵃᵇ. 

Nasz system 3G jest gotowy do używania w  większości usług karty SIM. W rzeczywistości jest 

kompatybilny z ponad 80% usług w światowym zasięgu 3G oferowanym przez wszystkich głównych 

dostawców usług 3G przy użyciu odblokowanych kart SIMᵇᶜ. 

Użyj pomocy zdalnej do rozwiązywania problemów z jednostką tak aby technicy pomogli rozwiązad 

problem. Prace bez niej trudno sobie wyobrazid. 

Ponieważ nasze platformy są oparte na systemie Windows, działają one tak samo jak PC. Można 

zainstalowad komunikatory, aby szybko komunikowad się z zespołem. 

Bezpieczna komunikacja przez VPN 

Mobilnośd 3G 

Komunikatory 

Zdalna kontrola 

Uwagi: 

a. Proszę odnieśd się do instrukcji obsługi, aby dowiedzied się, jak skonfigurowad połączenie VPN. 

b. Ta platforma FTB musi byd zaktualizowana do najnowszej wersji wspierającej te opcje. 

c. Proszę odnieśd się do instrukcji obsługi podczas instalacji tego urządzenia na kompatybilnej platformie FTB. 
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EXFO Connect pozwala na przechowywanie i wrzucanie plików i danych testowych automatycznie na nasz serwer, co pozwala na 

usprawnienie działao testowych. 

Menadżer urządzeo do testowania jest składnikiem EXFO Connect, 
stała potrzeba aktualizacji oprogramowania, śledzenie urządzeo 
zapewniają, że technicy terenowi zaangażowani w budowę sieci, 
konserwacji lub rozwiązywania problemów są prawidłowo 
wyposażeni. Najlepsze w tym wszystim jest to, że to wszystko jest 
zautomatyzowane 

Test Data Manager to kolejny element EXFO Connect, pozwala 
menadżerom zrobid więcej inwestycji testowych. Wydobyd pełną 
wartośd z generowanych danych testowych, aby pomóc 
zoptymalizowad wydajnośd sieci, przez całe zautomatyzowane, 
bezpieczne i scentralizowane środowisko. 

EXFO Connect aktualizuje Twój sprzęt testowy, daję Ci dostęp 
za pomocą jednego palca do wszystkich danych i pozwala na 
szybkie współzależności i dostosowanie raportów dla każdego 
członka organizacji 

Tworzenie i dostosowanie raportów z zebranych danych 

Przechowywanie i łączenie danych testowych w całej firmie 

Centralizacja i automatyzacja zarządzania zasobami  
w celu zapewnienia globalnej widoczności 

EXFO Connect gromadzi dane w celu zaznaczenia Twojego biznesu 

Raporty: 
- produktywnośd 
- Pass/fail 
 

  Kierownik 

Menadżer  

Inżynier  

Menadżer 
Marketingu 

Scentralizowane dane 

- profile platformy 
- raporty inwestycji 
 

GIS 

OSS 

Inteligencja 
biznesu 

Automatyczne 
wysyłanie danych 



 

ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O WYDAJNOŚCI 

Update Manager 

Bądź na bieżąco z usługą Update Manager dla Platformy FTB-1, która w prosty sposób umożliwia 
zarządzanie aplikacjami opracowanymi dla Twojego urządzenia. Dzięki programowi poprawiania 
własności produktów firmy EXFO, korzystanie z najnowszych innowacji nigdy nie było prostsze. 
Bazując na opiniach klientów, wymagających analizach trendów rynku oraz zgodności z 
najnowszymi standardami, EXFO zapewnia, że Twój produkt spełnia najwyższe wymagania. 
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Miernik mocy i VFL 

Rysik 

Dwa porty USB 2.0 

Jeden port GigE 

Zestaw słuchawkowy 

Port dla kamery FIP 

Adapter AC 

Tylna stopka 

Głośnik 

Jasnośd 
Klawiatura/przechwytywanie  
obrazu 

Przełącznik aplikacji 

Włącznik/Wyłącznik 

Wskaźnik baterii LED 

Mocowanie modułu 

Bateria 



FP4S  Wideo-kamera Inspekcyjna 400x   GP-2001  Klawiatura USB 

FP4D  Wideo-kamera Inspekcyjna 200x/400x  GP-2016  Kabel RJ-45 LAN 3m 

GP-10-070  Twarda torba FTB-200    GP-2028  Kablowy zestaw zabezpieczający 

GP-10-072  Pół-twarda torba FTB-200   GP-2116  Jedno-złączowy moduł do przechowywania danych  

GP-302  Mysz USB     GP-2137  Konwerter USB do RS232 

GP-1002  Zestaw słuchawkowy    GP-2138  Adapter/inwerter do ładowarki samochodowej 

GP-1008  Adapter VFL (2,5 mm na 1,25 mm) GP-2144  Mini-dysk USB 16 GB 

Laser, 650 nm ± 10 nm 

CW 

Typowa    dla 62.5/125 µm: 3 dBm (2mW) 
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SPECYFIKACJE  SPECYFIKACJE OGÓLNE 

AKCESORIA 

Wyświetlacz Dotykowy, kolorowy, 800 x 480 TFT, 178mm (7 cali) 

Interfejsy  Dwa porty USB 2.0 

  RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s 
  Port podłączenia wideo-kamery inspekcyjnej 
  Wbudowany Bluetooth i Wi-Fi (opcja sprzętowa) 

Przechowywanie 8GB pamięci wewnętrznej (flash)  
  16GB pamięci wewnętrznej (flash) opcjonalnie  

Baterie  Baterie Li-Ion do wielokrotnego ładowania, 8 godzin  

działania zgodnie z Telcordiaa (Bellcore) TR-NWT-00138 

Zasilanie  Adapter AC/DC, wejście 100-240 VAC, 50-60Hz,  

1.6 A max, wyjście 24 VDC, 90 W 3.75A 

Komputer  Procesor Intel ATOM 
  Windows Embedded Standard 

 

FP4S  Wideo-kamera Inspekcyjna 400x         GP-2028  Kablowy zestaw zabezpieczający 

FP4D  Wideo-kamera Inspekcyjna 200x/400x     GP-2112  Uniwersalny 3G  pod USB 

GP-10-086  Twarda torba FTB-1       GP-2113  GPS pod USB 

GP-10-072  Pół-twarda torba FTB-1       GP-2137  Konwerter USB do RS232 

GP-302  Mysz USB         GP-2138  Adapter/inwerter do ładowarki samochodowej 

GP-1002  Zestaw słuchawkowy       GP-2144  Mini-dysk USB 16 GB  

GP-1008  Adapter VFL (2,5 mm na 1,25 mm)    GP-2155  Torba przenośnac 

           GP-2158  Rękawica narzędziowa FTB-1  

     

SPECYFIKACJE WBUDOWANEGO MIERNIKA MOCY PM-200 ᵈ 
Skalibrowane długości fali (nm)  850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 
 

Opcjonalne długości fali CWDM (nm) 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1383, 1625 
 

Zakres mocy (dBm)   10 do -86 (InGaAs) 

    26 do -64 (GeX 

Niepewność         ± 5% ± 3pW (InGaAs) 

    ± 5% ±0.4 nW (GeX) 

Rozdzielczość wyświetlacza (dB) 

 InGaAs   0.01 = max do -76 dBm 

0.1 = -76 dBm do -86 dBm 

1 = -86 dBm do min 

GeX   0.01 = max do -54 dBm 

0.1 = -50 dBm do -60 dBm 

1 = -60 dBm do min 

Zakres automatycznego zerowania    Moc max do -63 dBm dla InGaAs 

    Moc max do -40 dBm dla GeX 

Detekcja tonów (Hz)   270/1000/2000 

 

LOKALIZATOR USZKODZEO (VFL) (OPCJA) BEZPIECZEOSTWO LASERA 

Uwagi 
a. Z opcjonalną baterią o przedłużonym czasie działania. 
b. -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) z baterią 
c. Dany model może ulec zmianie bez potwierdzenia 
d. Dla 23 °C ± 1 °C, 1550 nm i złącza FC. Z modułami w trybie jałowym, działając na bateriach.. 
e. Do 5 dBm. 
f. Dla ± 0.05 dBm, od 18 °C do 28 °C. 

Laser, 650 nm ± 10 nm 

CW 

Typowa    dla 62.5/125 µm: 3 dBm (2mW) 

 

Rozmiar (W x D x S)  190 mm x 252 mm x 66 mm 

   (7 1/2 cala x 9 15/16 cala x 2 5/8 cala) 

Waga    1.5 kg (3.3 lb) 

 
Temperatura 
     Operacyjna  Na baterii: 0°C do 50°C (32°F do 122°F) 
   Ładowanie: 5°C do 40°C (41°F do 104°F) 

     Przechowywania  jednostka:-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)b 

   jednostka:-20°C do 60°C (-4°F do 140°F) 
   z baterią 
   Zasilacz AC: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) 

Wilgotność względna  0% do 95%  bez kondensacji 
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Tłumaczenie na bazie specyfikacji nr SPFTB1.10AN 

Model 
FTB-1 

 Wyświetlacz 
S1 = Aktywny wyświetlacz TFT 
S2 = Wyświetlacz przystosowany do trudnych  
         warunków zewnętrznych 

Opcje sprzętowe Wi-Fi/Bluetooth 
00 = Bez komponentów RF 
RF = Z możliwościami RF (Wi-Fi and Bluetooth) 

00 = Bez miernika mocy 
VFL1 = tylko vizualny lokalizator uszkodzeo 
VPM2X = platforma VFL; PM; detektor GeX 
VPM2X-CWDM = platforma VFL; PM; detektor GeX; skalibrowane 

długości fali CWDM (od 1270 do 1610 nm) 
VPM3 = VFL; PM; detektor InGaAs 

skalibrowane długości fali CWDM (od 1270 nm do 1610 nm) 
VPM3-CWDM = VFL; PM; detektor InGaAs; skalibrowane długości 
fali CWDM (od 1270 do 1610 nm) 

Miernik mocy 

Złącza 

FOA-12 = Biconic 
FOA-14 = NEC D4: PC, SPC, UPC 
FOA-16 = SMA/905, SMA-906 
FOA-22 = FC/PC, FC/SPC, FC/UPC, FC/APC 
FOA-28 = DIN 47256, DIN 47256/APC 
FOA-32 = ST: ST/PC, ST/SPC, ST/UPC 
FOA-54 = SC: SC/PC, SC/SPC, SC/UPC, SC/APC) 
FOA-78 = Radiall EC 
FOA-96B = E-2000 E-2000/APC 
FOA-98 = LC 
FOA-99 = MU 
WC2 = FOA-FC-ST-SC-LC 

Przykład: FTB-200-v2-S2-XMEM-EXT-RF-VPM2X-FOA-78-FP4S-FPSA 

Opcje programowe 

Wideo-kamera 
00 = Bez kamery 
FP4S = Wideo-kamera (400x) 
FP4D = Wideo-kamera(200x/400x) 

Uwagi: 
a. Jeśli był wybrany EXpert VoIP 

 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 

Pamięd 

Baterie 
00 = Bateria standardowa wielokrotnego ładowania 
EXT = Bateria ze zwiększoną żywotnością  

00 = 8 GB pamięci wewnętrznej (flash) 
XMEM = 16GB pamięci wewnętrznej (flash) 

00 = Bez opcji programowych 
IPT = Opcje Ping, Traceroute 
FPSA = Z oprogramowaniem dla wideo-kamery inspekcyjnej 
FPSAMF = Zestaw ConnectorMax: Analiza i raportowanie 1 włókna,  
                   Analiza i raportowanie dla wielu włókien 
EXpert-VoIP = Testowanie RTP w oparciu o połączenie aplikacji, w tym analizę            

utraty pakietów, kompletne pomiary jittera i metryki jakości głosu 
EXpert-IP  = Zestaw testów IP/Ethernet, w tym wyniki testów FTP, dostępnośd 

HTTP, skanowanie VLAN, odkrycie LAN, ping, traceroute, port 
statystyki IP/Ethernet (licencja dla jednej platformy)  

EXpert-IPTV = Zestaw testów IPTV 
EXpert-TPP-Bundle = Testowanie Triple-play bundle dla głosu, wideo i data 

zawierające narzędzia testowe EXpert IP, EXpert IPTV, EXpert 
VoIP, EXpert SIP 

EXpert-SIP = Wsparcie sygnalizacji połączenia SIPᵃ 
EXpert-SCCP = Wsparcie sygnalizacji połączenia SCCPᵃ 
EXpert-H.323 = Wsparcie sygnalizacji połączenia H.323ᵃ 
EXpert-H.248 =  Wsparcie sygnalizacji połączenia  H.248ᵃ 


