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Prelim

inaryKluczowe cechy:
Łączność w każdym miejscu: USB, 3G, Wi-Fi, 
VPN i Bluetooth

Doskonała użyteczność: wszystkie narzędzia 
potrzebne, aby zmaksymalizować testy w terenie, 
plus aplikacje innych producentów

Taka jak PC: Cztero-rdzeniowy procesor i system 
operacyjny Windows 8.1 Pro 

Kompatybilność z EXFO Connect: zautomaty-
zowane zarządzanie zasobami; dane przesyłane 
są w chmurze do zewnętrznych, dynamicznych 
baz danych 

Platforma FTB-2 
KOMPAKTOWA PLATFORMA WSPIERAJĄCA WIELOPOZIOMOWE 
TESTOWANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

The FFFTTTBBB---222, dostępna w wersji standardowej, jak i w wersji PRO, jest najbardziej kompaktowym 
rozwiązaniem pozwalającym testować multitechnologiczne i wielousługowe sieci od 10M do 100 G

PART OF TH E

PRODUKT UZUPEŁNIAJĄCY

Kamera inspekcyjna
FIP-400B

A design patent is pending for the FTB-2 platform.



Platforma FTB-2

MOC, KTÓREJ POTRZEBUJESZ DO SZYBKICH APLIKACJI
FTB-2 oferuje wszystkie zalety urządzenia wyższej klasy w dogodnej wielkości, w postaci platformy testowej, 
którą można zabrać w każde miejsce. 

*  Tylko dla platformy FTB-2.
** Tylko do platformy FTB-2 Pro.

Moduły do testów optyki
Analizator kanałów optycznych FTB-5230S-OCA √ √

Analizator widma optycznego FTB-5230S
FTB-5240S 

√
√

√
√

Analizator dyspersji Single-Ended FTB-5700 √ √

OTDR FTB-7200D
FTB-7300E
FTB-7400E
FTB-7500E
FTB-7600E

√
√
√
√ 
√

√
√
√
√ 
√

FTB-2 FTB-2 PRO

Moduły do testów transportowych i DATACOM

Testy wielopoziomowe FTB-8830NGE √ √

Testy wielopoziomowe od 10M do 100G  FTB-88100NGE √

Wielopoziomowe testy 40G/100G FTB-88100G √

Testy elektryki DSn/PDH i SONET/SDH FTB-8805 √ √

FTB-2 FTB-2 PRO

APLIKACJE

Konfiguracja Gigabit/10 Gigabit Ethernet
Analiza Gigabit Ethernet, OTDR i analizator widma optycznego z kontrolerem polaryzacji.

Fibre Channel
Fibre Channel jest protokołem do struktury komunikacji dedykowany do przenoszenia różnego rodzaju ruchu na aplikacje, 
które wymagają najwyższych możliwości przechowywania i technologii.

Wdrażanie ROADM
Mieści moduł OSA do kompktowej i przenośnej formy, gotowej do szybkich i dokładnych wdrożeń DWDMowych i przyśpieszania sieci
do 100 Gbit/s 

Testowanie wielousługowe
Z łatwością uruchamiaj, waliduj i rozwiązuj problemy z usługami DSn/PDH, SDH i Ethernetem do 10 Gbit/s w sprzężonych sieciach 
optycznych. Testuj IPTV i oceniaj przepustowość TCP.

Charakteryzacja włókien
Testowanie za pomocą OTDR/iOLM połączone z inspekcją włókien, pomiarami mocy optycznej dla łącza i rozwiązywaniem problemów.

Testowanie FTTH
Z dynamiką do 39 dB i dodatkowo mienikiem mocy i wizualnym lokalizatorem uszkodzeń, moduł FTB-730 PON FTTx/MDU OTDR pozwala
instalatorom sieci na bezproblemową charakteryzację spliterów w sieciach PON FTTx z aplikacją MDU.

Testowanie Ethernet od 10 Mbit/s do 100 Gbit/s
100% testowanie line-rate dla ruchu IP do 100G; aktywacja uług RFC 2544 i Y.1564 Ethernet z pełnymi statystykami, 
przechwytywaniem pakietów, filtrowaniem ruhu, pingiem i traceroute z prostym testem PASS/FAIL.

Testowanie uruchamiania CWDM*
Zintegrowane dwa OTDR metro/CWDM do testowania mux-ów i demux-ów opartych na CWDM przy użyciu fal rekomendowanych przed ITU.

Testowanie DWDM**
Wysoce percyzyjne i wiarygodne wdrażanie sieci DWDM, rozwiązywanie problemów i analiza kanałów.
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Platforma FTB-2

Opcje typu Plug-and-Play dla optyki
Platforma może zawierać opcje plug-and-play dla optyki, które mogą być zakupione w momencie gdy ich potrzebu-
jesz, w momencie kiedy je zamówisz lub późniejszym czasie. W każdym przypadku instalacja jest prosta. 

Miernik mocy optycznej
Miernik wysokiej mocy (GeX), który może mierzyć do +27 dBm, co jest najwyższą wartością dostępną na rynku. Ma to zasadnicze 
znaczenie dla sieci HFC lub dla sygnałów o dużej mocy. Przy użyciu kompatybilnego źródła światła z funkcją 
auto-lambdy/auto-switchingu, miernik mocy automatycznie dopasowuje taką samą długość fali, unikając ryzyka pomyłki 
przy pomiarach. 
    - Powiększony zakres dostępnych łączy
    - Auto-Lambda i Auto-Switching
    - Wybór 7 standardowych lub sakalibrowanych długości CWDM
    - Oferuje przechowywanie pomiarów i raportowanie

Wizualny lokalizator uszkodzeń (VFL)
VFL plug-and-play z łatwością rozpoznaje złamania włókien, zgięcia, wadliwe złącza i spawy, oraz inne przyczyny utraty sygnału. To 
proste, lecz istotne narzędzie lokalizujące usterki we włóknach światłowodowych, powinno być częścią każdej walizki narzędziowej 
technika. Wizualne lokalizowanie uszkodzeń wykonuje się świecąc jasno-czerwoną wiązką światła, którą widać w dokładnym miejscu 
uszkodzenia włókna jednomodowego lub wielomodowego. W taki sposób można wykryć uszkodzenia na dystansie do 5 km (dostępne 
tylko w przypadku optycznego miernika mocy). 

Zalety systemu Windows 8.1 Pro na platformie FTB-2 Pro
Stań się bardziej efektywny z aplikacjami i usługami zgodnymi z systemem Windows. 

Aplikacje
Używaj aplikacji z jakimi zawsze miałeś do czynienia. Word, Excel, PowerPoint oraz z inne programy, na których polegasz i 
możesz je zainstalować, aby pracować w sposób, do którego się przyzwyczaiłeś. 

Większa wydajnosć

› Krótszy czas uruchamiania

› Wielozadaniowość

Przyjazny pulpit

› Eksplorator plików

› Butowanie do Pulpitu

› Przycisk start

Aplikacje dla każdego

› Skype

› OneDrive

› Windows Store

Podłączaj róznego rodzaju urządzenia peryferyjne: drukarki, aparaty, klawiatury, myszy itp.
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Notatki
a. Tylko model FIP-430B.

b. Dane zaczerpnięte z analizy EXFO, obliczenia bazują na typowym czasie analizy

Inspekcja włókien i certyfikacja - pierwszy istotny krok

Poswięcenie czasu na poprawną inspekcję włókna optycznego może uchronić przed 
mnóstwem problemów, jednocześnie oszczędzając Twoj czas i pieniądze.

FIP-430B | Pierwsza w pełni zautomatyzowana kamera inspekcyjna
Ma ona wbudowany system automatycznego dostosowania ostrości obrazu, co przyśpiesza 
każdorazową operację inspecji czoła włókna. Czynnośc ta z krytycznej stała się szybką i 
łatwą czynnoscią, którą może wykonać każdy technik. 

CECHY
Podstawowa
FIP-410B

Półautomatyczna
FIP-420B

W pełni automatyczna

FIP-430B

Trzy poziomy powięszenia √ √ √

Przechwytywanie obrazu √ √ √

Przetwornik CMOS 5 Megapikseli √ √ √

Autocentrowanie obrazu czoła włókna X √ √

Audodopasowywanie ostrości X X √

Wbudowana analiza PASS/FAIL X √ √

LEDowy wskaźnik PASS/FAIL X √ √

3 modele dopasowane do Twojego budżetu:

Przeczytaj specyfikację FIP-400B lub odwiedź  www.EXFO.com/keepthefocus.

57%
krótszy czas testu b

100%
Automatyzacji a

1-etapowy 
proces a



NARZĘDZIA SYSTEMOWE DLA PLATFORMY FTB-2 

Narzędzia testowe EXpert to seria testowych narzędzi programowych, podnoszących wartość platformy  
FTB-2, oferujących dodatkowe możliwości testowe bez potrzeby dołączania dodatkowych modułów lub jednostek. 

EXpert NARZĘDZIA TESTOWE

Narzędzia testowe EXpert VoIP generują połączenie VoIP bezpośrednio z platformy 
testowej,  

w celu zatwierdzenia działania podczas uruchamiania usług i rozwiązywania 

problemów. 
Obsługują szeroki zakres protokołów sygnalizacyjnych, włączając w to SIP, SCCP, 

H.248/Megaco  

oraz H.323 
Wspierają metryki jakości MOS i R-factor 

Upraszczają testy dzięki konfigurowalnym progom Pass/Fail i metrykom RTP 

Narzędzia testowe EXpert IP integrują sześć powszechnie wykorzystywanych narzędzi 

testowych datacom w jedną, bazującą na platformie aplikację. 

Błyskawicznie przeprowadzają sekwencje debuggowania oraz skanowanie VLAN i 

LAN discovery 
Wykonują testy ping i traceroute między końcami sieci 

Weryfikują działanie FTP i dostępność HTTP 

Narzędzie testowe IPTV do oceny jakości umożliwia emulacje set-top-box  

i pasywny monitoring strumieni IPTV, pozwalając łatwo i szybko przeprowadzić 
weryfikację “pass/fail” instalacji IPTV. 

Podgląd wideo w czasie rzeczywistym 

Analiza do 10 strumieni wideo 

Kompleksowe wskaźniki QoS i QoE, w tym ocena MOS 

Platforma FTB-2 

Wireshark   Możliwość przechwytywania pakietów w działającej sieci pozwala zajrzeć wewnątrz pakietu i uzyskać dane takie 
jak czas transmisji, nadawca, odbiorca, typ protokołu, itp. Użytkownicy mogą w ten sposób zdiagnozować 
problem lub wyśledzić  podejrzane zachowanie.  

DODATKOWE NARZĘDZIA TESTOWE 

APLIKACJE PROGRAMOWE 

ConnectorMax2  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 

zakończeń złącza i jest specjalnie zaprojektowana, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Narzędzie do konsolidacji i obróbki wyników zwiększające wydajność raportowania inspekcji złączy i wszelkiego 

typu testów warstw optycznych: iOLM, OTDR, ORL, straty, PMD i dyspersja chromatyczna (CD). 

UPDATE MANAGER 

Bądź na bieżąco z usługą Update Manager dla Platformy FTB-2 Pro, 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. 



 

Platforma FTB-2  

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 



 FTB-2 Platform

Test Data Manager
Test Data Manager od EXFO Connect jest za-
utomatyzowaną aplikację zapewniającą bezpieczne i zcen-
tralizowane środowisko, w którym dane są gromadzone, 
archowizowane i przegotowywane do przyszłego użycia. Z 
wynikami pomiarów na wyciągnięcie ręki managerowie 
mogą tworzyć certyfikaty utworzeń, generować raporty i 
ustanawiać benchmarki.

EXFO CONNECT PODKREŚLA ZNACZENIE DANYCH DLA BIZNESU
EXFO Connect zupełnie zmienił znaczenie łączenia testów w udostępnianą przez nas chmurą. Wyposażone w potężne bazy danych i 
technologię, EXFO Connect zautomatyzowane zabezpieczone środowisko, które łączy wszystkie Twoje urządzenia EXFO i centralizuje 
gromadzone przez Ciebie dane w Twojej organizacji. Potężny silnik korelacji, jaki posiada EXFO Connect pozwala Ci przekształcić Two-
je dane w praktyczne informacje poprzez przekszłcenie ich w raporty dla klientów i usprawnienie operacji testowania od budowy do 
urzymania sieci.

Test Equipment Manager
Test Equipment Manager w EXFO Connect jest zautomatyzowaną, 
która centralizuje zarządzanie wszystkimi urządzeniami testowymi 
EXFO. Repozycjonuje on problem oprogramowania, licencji 
i profili platform, by wsprzeć menedżerów w sprostaniu nieustannemu 
zapotrzebowaniu na aktualizacje oprogramowania. Śledzi sprzęt 
i zapewnia technikom ciągle uaktualniony sprzęt.

FTB Anywhere: Floating test licenses
FTB Anywhere™, udostępnia licencje w nagradzanym ekosystemie 
FTB. To unikalne podejście w dostarczaniu zaawansowanych 
aplikacji testowych pozwala operatorom sieci na zakup pewnej 
liczby pozwoleń na chmurę, które mogą być udostępnionione 
natychmiastowo dla ich techników, gdziekolwiek są.



ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O WYSOKICH PRĘDKOŚCIACH  I WIELOPOZIOMOWEJ ANALIZIE 

Platforma FTB-2  

Włączanie/Wyłączanie 

Przełączanie aplikacji 

Klawiatura/Zrzut ekranu 

LEDowy wskaźnik baterii 

Rysik 

Port wyświetlacza 

Wejście na słuchawki

Głośnik 

Port USB 2.0 

Port 1 GigE 

Port USB 3.0 

Miernik mocy i VFL 

Dwa sloty na moduły 

Śrubki do modułu 

Zasilacz AC 

Slot blokady bezpieczeństwa Kensington

Tylni stojak 

Port USB 2.0 



Platforma FTB-2 

Specyfikacje techniczne a FTB-2 FTB-2 Pro
Wyświetlacz Dotykowy, kolorowy, 1280 × 800 TFT 256 mm (10.1 in)

Interfejsy
RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s 
Dwa porty USB 2.0
Jeden port USB 3.0
Wyjście na wyświetlacz
Wyjście na słychawki

Pamięć 64 GB wewnętrznej pamięci flash 64 GB lub 128 GB wewnętrznej pamięci flash

Bateria Jedna bateria Li-ion z możliwością ładowania

Zasilanie adapter AC/DC ,wejście:  100 – 240 V; 50/60 Hz; 1.6 A max, 
wyjście  24 V; 3.75 A

adapter AC/DC, wejście:  100 – 240 V; 50/60 Hz; 4.0 A max, 
wyjście  24 V; 8.33 A

Komputer
procesor Dual-core / 2 GB RAM / Windows Embedded 8 
Standard

procesor Quad-core / 4 GB RAM / Windows 8.1 Pro

Specyfikacja ogólna

Wymiary 
(Wys × Szer × Dł)

199 mm × 333 mm × 119 mm
(7 13/16 in × 13 1/8 in × 4 11/16 in)

Waga c 3 kg (6.6 lb)

Temperatura
    Pracy
    Przechowywania b

0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F)
–40 °C do 60 °C (–40 °F do 140 °F)

Wylgotność względna ≤95 % nieskondensowana

Wizualny lokalizator uszkodzeń (VFL) (Opcjonalnie)

Laser, 650 nm ± 10 nm 

CW/Modulowany 1 Hz

Typowo Pout w 62.5/125 µm: >–1.5 dBm (0.7 mW)

Specyfikacja wbudowanego miernika mocy (GEX) (opcjonalnie) d

Skalibrowane długości fal (nm) 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650

Optionalne skalibrowane 
długości fal 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) e 27 do –60

Niepewność (%) e, f ±5 % ± 10 nW

Rozdzielczość pomiaru (dB) 0.01 = max do –40 dBm
0.1 = od–40 dBm do –50 dBm

Bezpieczeństwo lasera
Moduły testowe używane   w 
Waszej platformie mogą mieć 
różną klasę lasera. Zobacz 
dokumentację modułu, żeby 
uzyskać dokładniejsze 
informacje.

UWAGI
a. Wszystkie specyfikacje ważne w 23 °C (73 °F).
b. Nie obejmuje wewnętrznych baterii. Temperatura przechowywania baterii: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
     dla wysyłek i -20°C do 45°C(-4°F do 113°F) dla długotrwałego przechowywania 
c. Platforma bez baterii lub modułów 
d. Dla 23 °C ± 1 °C, 1550 nm i złącza FC. Z modułami w trybie jałowym, działając na bateriach po rozgrzaniu. 
e. Typowo. 
f. W warunkach kalibracji.

 LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

IEC 60825-1:2007      21 CFR 1040.10 

:  650 ±10 nm
Pout maximum < 2mW

λ

* Największy rozmiar dostępny jako opcja sprzętu

Dotykowy, kolorowy, 1280 × 800 TFT 256 mm (10.1 in)

RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s 
Dwa porty USB 2.0
Jeden port USB 3.0
Wyjście na wyświetlacz
Wyjście na słychawki

Dwie baterie Li-ion z możliwością ładowania



 FTB-2 Platform

Informacje o zamówieniu

Model
FTB-2 = Modularna platforma

Wyświetlacz
S1 = Standardowy wyświetlacz
S2 = Wyświetlacz wzmocniony do użytku zewnętrznego

Pamięć
64G = 64 GB wewnętrzenej pamięci flash

Wi-Fi/Bluetooth 
00 = Bez możliwość RF 
RF = Z możliwością RF (Wi-Fi i Bluetooth) 

Miernik mocy/VFL
00 = Bez miernika mocy
VPM2X = Platforma VFL; PM; detektor GeX 
VPM2X-CWDM = Platforma  VFL; PM; detektor GeX;
                         skalibrowane długości fal dla CWDM

Adaptery do złącz a

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

FTB-2-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

Na przykład: FTB-2-S1-64G-RF-VPM2X-CWDM-FOA-22-FP430B-APC-FR2-PL-LB

Opcje oprogramwania
00 = Bez żadnych opcji oprogramowania
IPT = programy Ping i traceroute 
EXpert-VoIP =  Oparte na RTP aplikacja do testowania połączeń
                      głosowych, wliczając utratę pakietów, pomiar jitter’a 
                      i pomiar jakości głosu
EXpert-IP = Zestaw testowy  IP/Ethernet, z testami wliczając wydajność
           FTP, dostępność HTTP, skan VLAN, odkrywanie LAN, ping, 
           traceroute, statystyki portu IP/Ethernet(licencja na jedną platformę)
EXpert-IPTV = Zestaw testowy IPTV
EXpert-TPP-Bundle =  Zestaw testowy do dźwięku, wideo i danych; 

zawiera zestaw narzędzi: EXpert IP, EXpert IPTV,
EXpert VoIP i EXpert SIP

EXpert-SIP = wsparcie sygnalizacji połączeń 
 SIP b

EXpert-SCCP = wsparcie sygnalizacji połączeń SCCP b

EXpert-H.323 = wsparcie sygnalizacji połączeń H.323 b

EXpert-H.248 = wsparcie sygnalizacji połączeń H.248/Megaco b

FR2-PL =  Oprogramowania FastReporter 2 
Pakiet charakteryzacji włókien

FR2-PL-LB = Oprogramowanie  FastReporter 2 
FPakiet charakteryzacji włókien i tryb iOLM Loopback

Podstawowe końcówki kamery inspekcyjnej c

APC = wliczając FIPT-400-U25MA i FIPT-400-SC-APC      
UPC = wliczająć FIPT-400-U25M i FIPT-400-FC-SC

Modele kamery inspekcyjnej
00 = Bez kamery inspekcyjnej

FP410B =  Cyfrowa kamera inspekcyjna d Potrójne powiększenie

FP420B = Cyfrowa kamera inspekcyjna z analizą d

Automatyczna analiza pass/fail
Potrójne powiększenie
Autocentrowanie

FP430B = Zautomatyzowana cyfrowa kamera inspekcyjna z analizą d
Automatyczna ostrość
Automatyczna analiza pass/fail
Potrójne powiększenie
Autocentrowanie

Uwagi:

a. Dostępne jeśli został wybrany miernik mocy 
b. Dostępne jeśli zostało wybrane EXpert VoIP 
c. Dostępne jeśli kamera inspekcyjna została wybrana 
d. Zawiera oprogramowanie ConnectorMax2.



Platforma FTB-2 Pro 

Model 
FTB-2 Pro = Modularna platforma 

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

zewnętrznych 

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

00 = Bez miernika mocy 
VPM2X = platforma VFL; PM; detektor GeX
VPM2X-CWDM = platforma VFL; PM; detektor GeX; 
skalibrowane długości fali CWDM (od 1270 nm do 1610 nm) 

Miernik mocy 

Złącza a 

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 

Przykład: FTB-2-PRO-S1-64G-RF-VPM2X-FOA-54-FP420B-APC-EXPERT-IP 

Modele kamer inspekcyjnych d 

FP410B = Cyfrowa kamera inspekcyjna  
Potrójne powiększenie 

FP420B = Cyfrowa kamera inspekcyjna z funkcją analizy 
Automatyczna analiza pass/fail
Potrójne powiększenie
Autocentrowanie 

FP430B = Zautomatyzowana cyfrowa kamera inspekcyjna z funkcją analizy 
Auotmatyczny focus
Automatyczna analiza pass/fail
Potrójne powiększenie 
Autocentrowanie 

Uwagi: 
a. Dostępne jeśli został wybrany miernik mocy 
b. Dostępne jeśli zostało wybrane EXpert VoIP 
c. Dostępne jeśli kamera inspekcyjna została wybrana 
d. Zawiera oprogramowanie ConnectorMax2 

Informacje o zamówieniu 

Pamięd 

APC = Zawiera FIPT-400-U25MA i FIPT-400-SC-APC
UPC = Zawiera FIPT-400-U25M i FIPT-400-FC-SC 

64 = 64 GB pamięci wewnętrznej (flash) 

Złącza do kamery inspekcyjnych c 

00 = Bez opcji programowych 
IPT = Opcje Ping, Traceroute
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 dla głosu, wideo i data zawierające                        

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

EXpert-SIP = Wsparcie sygnalizacji połączenia SIP b

EXpert-SCCP = Wsparcie sygnalizacji połączenia SCCP 
b

EXpert-H.323 = Wsparcie sygnalizacji połączenia H.323 b

EXpert-H.248 =  Wsparcie sygnalizacji połączenia  H.248 
b

Opcje programowe 


