
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTB-635 Moduł do testów miedzianych 
sieci szerokopasmowych i DSL 
 SZEROKOPASMOWE SIECI MIEDZIANE I ZAAWANSOWANE  

TESTY MULTIPLAY ADSL2+/VDSL2 

Potężny, kompleksowy zestaw  narzędziowy do rozwiązywania problemów 
wysokowartościowych usług multiplay na łączach FTTN/ADSL2+/VDSL2 i Ethernet 
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KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI 

Komplety zestaw narzędzi do rozwiązywania problemów 
sieci optycznych FTTN, miedzianych, DSL i Ethernet 

Funkcjonalnośd SmartR™ automatycznie analizuje wyniki 
testów warstwy fizycznej używając łatwego języka  
i przejrzystej grafiki i umożliwia rozpoznanie  
i zlokalizowanie uszkodzeo 

Bonding ADSL2+ i VDSL2 pozwalają usługodawcą na 
odzyskiwanie i wzrost przychodów z technologii 
przewodowych 
 

MODEL Z 

SERII FTB DO MIEDZI 

FTB-610 
Moduł testowy do 
szerokopasmowych 
sieci miedzianych 

Interfejsy Ethernet do 1G dla kwalifikowania usług sieci 
FTTN bezpośrednio u klienta 

Pakiet testowy IPTV z podglądem video na żywo  

Pełna przeglądarka internetowa dla kompletnej kwalifikacji 
usług  

Duży, kolorowy ekran dotykowy pozwalający wykonywad 
testy w sposób przejrzysty i intuicyjny 
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NARZĘDZIE NASTĘPNEJ GENERACJI DO WDRAŻANIA SZEROKIEGO PASMA 
FTB 635 do miedzi i DSL firmy EXFO jest doskonałym narzędziem dla każdego dostawcy usług chcącego wdrażad 
usługi multiplay na łączach FTTN i w sieciach hybrydowych. Wszechstronny FTB-635 wykonuje testy mocy 
optycznej, szerokopasmowej miedzi, ADSL2+/VDSL2, 1G Ethernet i usług multiplay, włączając w to podgląd wideo. 
Duży wyświetlacz urządzenia FTB-635 sprawia, że jest ono jeszcze bardziej przyjazne dla użytkownika,  
a jeśli chodzi o pobieranie i wysyłanie wyników. Jednostka oferuje technikom wiele możliwości łączności 
potrzebnych do wysyłania rezultatów oraz tworzenia raportów. 

WYJĄTKOWA FUNKCJONALNOŚD SMARTR™  

Wyposażony w technologię SmartR FTB-635 pozwala 
technikom i inżynierom pracowad wydajniej, nie ciężej. Jest to 
nowa generacja testowania kabli telco, która automatycznie 
identyfikuje i lokalizuje typowe uszkodzenia obwodu  
i wyświetla wyniki używając intuicyjnych graficznych 
wyświetleo i prostego języka. Aplikacja Wykrywanie Pary 
automatycznie przeprowadza podstawowy zestaw testów 
łącza dostarczając czytelnych wyników w postaci graficznej  
z kolorowymi wskaźnikami typu pozytywny/negatywny  
i wykrywając zdarzenia takie jak zwarcia, uziemienia, przerwy 
w obwodach, odczepy czy niezrównoważenia. Analiza 
Uszkodzeo wykorzystuje technologię reflektometru  
w dziedzinie czasu (TDR), aby zapewnid dodatkową możliwośd wykrywania miejsca uszkodzenia na linii, takie jak 
mostki, zwarcia, uziemienia i przerwy w obwodach.  Unikalna funkcjonalnośd SmartR firmy EXFO pozwala na 
prezentację pary przewodów w czytelnej, prostej w zrozumieniu formie, powodując że rozwiązywanie problemów 
na obwodach miedzianych staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

KOMPLETNE TESTOWANIE USŁUG ADSL/VDSL2 

FTB-635 mieszczący się w platformie FTB-1 od firmy EXFO jest najpotężniejszym narzędziem diagnostycznym DSL do 
usług triple-play realizowane o łącza FTTN. Niezależnie od tego czy testujesz miedź, ADSL2+, VDSL2, Ethernet czy 
usługi triple-play, FTB-635  jest kompletnym urządzeniem, które  dostarcza technikom wiele opcji połączeo do 
przesyłania testów i kompilacji raportówFTB-635 łączy w sobie wiele narzędzi od multimetru, szerokopasmowego 
nadajnika/odbiornika oraz miernika szumów, szerokopasmowego miernika szumów impulsowych, równowagi, TDR, 
miernika szumów, RFL i technologie SmartR, aby umożliwid skuteczne rozwiązywanie problemów z obwodami 
VDSL2. Z wbudowanym modemem wspierający najnowsze możliwości, można emulowad VDSL2 do 30MHz w tym 
poprawę wydajności z Vectoring. Interfejsy LAN, Ethernet WAN (1G)  
i DSL umożliwiają testy sieci FTTH wewnątrz pomieszczeo. Emulowanie dekodera lub połączeo VoIP wewnątrz lub 
na zewnątrz aby wiedzied gdzie są prace usługowe. Test strumieni IPTV (wiele strumieni i podgląd video na żywo) z 
potężnego zestawu testowego na podręcznej platformie modułowej FTB-1. 

ANNEX A I B W JEDNEJ KONFIGURACJI 

Mając do wyboru modemy, FTB-635 wspiera testowanie usługi przez załącznik A do profilu 30a, jak również 
układów klejonych lub załączniki A i B do profilu 30a. Załącznik A i B razem są wygodne i ekonomiczne dla 
techników do rozwiązywania problemów obu typów układów, eliminując koniecznośd zamiany modułów lub 
używanie osobnego urządzenia. 

WSPARCIE DLA NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII DSL: G.INP I VECTORING 

VDSL jest rewitalizacją miedzi z nowych metod, które pomogą osiągnąd wysokiej jakości wielousługowośd  
i podjąd łagodzenie szumów do następnego poziomu poprzez G.INP ( ochrona przed impulsem szumu i fizyczne 
warstwy retransmisji zdefiniowane przez ITU-T G.998.4) i Vectoring (ITU-T G.993.5). Techniki te są obsługiwane 
przez FTB-635 dla zapewniania i potwierdzania maksymalnej wydajności obwodów DSL.  
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POTĘŻNE TESTOWANIE ON-BOARD I TRIPLE-PLAY 

Wbudowane opcje aplikacji Expert na platformie FTB-1 od firmy EXFO dostarczają mocy do testowania i 
rozwiązywania problemów usługi triple-play – platforma za pośrednictwem 1G Ethernet (dla obwodów 
FTTH i połączeo lokalnych) lub DSL na interfejsach testowych z FTB-635 (dla FTTC i innych układów DSL). 
Analiza VoIP zawiera emulację połączeo dla wspólnych kodeków; dogłębną analizę IP  
i testy do analizy dostarczania danych oraz kwestie połączeo sieciowych i dogłębne badania IPTV 
zawierające podgląd video na żywo. Nieważne czy na zewnątrz czy wewnątrz, FTB-635 jest gotowy do 
pracy.      

 

PEŁNA KOLOROWA PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA I APLIKACJE 
INNYCH PRODUCENTÓW 

Platforma FTB-1 oparta na systemie Windows udostępnia w pełni funkcjonalną 
przeglądarkę Internet Explorer, umożliwiając pełny dostęp do portali dostawców, 
jasno, niezależnie poprawnie rezerwowad usługi internetowe przez odbiorców 
koocowych. Co więcej, wybrane aplikacje innych producentów są również 
dostępne na platformie, takie jak Net Stumbler do sprawdzenia sygnałów Wi-Fi w 
pomieszczeniach lub Wireshark do przechwytywania i analizowania pakietów IP, 
aby wyizolowad problemy dostawy usług warstwy Ethernet/IP.   
 

 
    

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKIE WŁAŚCIWE FUNKCJE 

Gwarancja wymaganej przepustowości u klientów (downstream i upstream) podczas świadczenia usług triple-play  
na ADSL2+ i VDSL2 przy użyciu jednej pary miedzianej lub bondingu 

Weryfikacja czy IPTV i usługi transmisji danych mogą działad w obwodzie z wymaganą jakością (QoS) 

Zapewnia głęboki wgląd w jakośd linku we wszystkich warstwach 

Rozdzielenie problemów usług w sieciach FTTC i FTTH na zewnętrzne i wewnętrzne 

Wszystkie potrzebne narzędzia potrzebne do rozwiązywania problemów z obwodami FTTN od słupka do dekodera: optyczny miernik mocy, VFL, ocena 

włókna, testowanie ADSL/VDSL2 i testowanie szerokopasmowych cieci miedzianych 

Kompletny zestaw do automatycznych i manualnych zaawansowanych testów warstwy fizycznej dla wszystkich usług, od multimetru, TDR do 
szerokopasmowej analizy szumów impulsowych 

Analiza widma 30 MHz podczas kwalifikacji obwodów pod dowolny profil VDSL2 (8, 12, 17, 30 MHz) 

Izolacja dużej mocy (do 500V) do znajdywania wysoko rezystywnych usterek oraz uszkodzeo izolacji na długich liniach 

Niespotykana wszechstronnośd łączności z urządzeniem na krótkie i długie odległości; pobieranie, wysyłanie i wykorzystanie pobranych pomiarów do  
analizy 

KLUCZOWE ZASTOSOWANIA DO DSL 

KLUCZOWE ZASTOSOWANIA DO MIEDZI 
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Testowanie IPTV 

Aby zwiększyd swoje dochody, wielu operatorów telekomunikacyjnych używa xDSL żeby dostarczad usługi multiplay 
poprzez swoje istniejące sieci. Wśród tych usług, wideo (IPTV) jest jedną z najszybciej rozwijających się i poświęca 
się jej coraz więcej uwagi podczas planowania inwestycji. Wiedząc że klienci są bardzo wrażliwi jeśli chodzi o jakośd 
IPTV, technicy muszą byd wyposażeni w odpowiedni zestaw testowy aby szybko i wydajnie uruchamiad usługi IPTV i 
spełniad oczekiwania jakościowe klientów. Mając to na uwadze, FTB- 635 oferuje potężny opcjonalny zestaw 
testowy Expert IPTV, w sposób jeszcze bardziej efektywny w celu zbadania głębi wielu strumieni i typów usług IPTV. 
Co więcej FTB-635 może zastąpid dekoder i pokazad podgląd video w czasie rzeczywistym, umożliwiając 
sprawdzenie poprawności u klienta, że usługa została przywrócona.  

Zaawansowane testowanie szumów 

Usługi IPTV i wideo VDSL2 są wrażliwe na poziomy szumów i częstotliwości, które przy zastosowaniu poprzednich 
technologii nie były zmartwieniem. Proste konwencjonalne testery pasma głosu nie pokazują większych zaburzeo 
częstotliwości, które często prowadzą do reklamacji usług o wysokiej wartości, jak i wielu powtórzeo. FTB-635 
został wyposażony w analizę wysokiej częstotliwości szumów szerokiego pasma, aby zidentyfikowad i zrozumied 
środowisko szumów impulsowych i stałych, zawiera powtarzalne szumy elektryczne impulsu (REIN).    

Testowanie wysokich napięd 
Testy instalacji wysokich napięd od 50 do 300V (opcjonalnie) pozwala inżynierom testowad awarie instalacji na 
długich i rozpiętych obwodach zasilania  

Graficzna lokalizacja uszkodzeo 

Unikalne testy Analizy uszkodzeo automatycznie uruchamiają odpowiednie testy w 
tym TDR w celu identyfikacji usterek. Zamiast prezentowania prostego powrotnego 
przewodu sygnałowego, Analiza uszkodzeo analizuje  
i lokalizuje usterki. Analiza uszkodzeo nazywa usterki za pomocą prostego języka, 
eliminując domysły przez co lokalizacja uszkodzeo jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.  

Łatwe w użyciu GUI 

Następnej generacji interfejs użytkownika urządzenia FTB-635 pozwala w pełni wykorzystad siedmio-calowy ekran 
dotykowy. Duży wyświetlacz zawiera kolorowe ikony i elementy graficzne dla łatwej konfiguracji i operacji, a 
jednostka jest prosta w użyciu zarówno dla profesjonalistów jak i nowicjuszy.      

Zarządzanie wynikami testera 

Wyniki badania są po prostu zbyt cenne, aby pozostawid je w terenie: operatorzy, którzy zbierają i analizują wyniki 
mogą poprawid swoje procesy, poprzez zwiększenie zgodności i zmniejszenie kosztów operacyjnych OPEX. Dzięki 
EXFO Connect, zgodnym z platformą FTB-1, gromadzenie i przesyłanie danych jest proste dla przyszłego 
przetwarzania i analizy. EXFO Connect ułatwia również zarządzanie flotą urządzeo testowych w terenie, 
zapewniając standaryzację procesów, aktualizacje oprogramowania oraz wybór profilów testera jednostki 
podstawowej. Wpływ EXFO Connect na serie FTB-600 pozwala na maksymalizację efektywności techników i sprzętu 
do testów w terenie, dzięki pełnej widoczności i odpowiedzialności w każdym zestawie testowym.  

Zmienne licencje opcji 

FTB-635 obsługuje zmienne licencje opcji, a więc więcej osób może uzyskad dostęp do opcji, które są mniej lub 
częściej używane, maksymalizując Twoją inwestycję. (wymagany jest EXFO Connect).  

  
 

 

AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ. UMIEŚD DANE W CHMURZE. 
PODŁĄCZ SIĘ. 
EXFO Connect umieszcza i magazynuje sprzęt i dane automatycznie w chmurze, co pozwala  

usprawnid wykonywanie testów z wbudowanego wsparcia. 

EXFO Connect 
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DODATKOWE CECHY 

 Wszystkie opcje multimetru, wraz z wykrywaniem rezystancji szeregowej 

 Graficzne przedstawienie harmonicznych do 20 kHz 

 TDR wraz z podwójnym przebiegiem XTALK, RFL K-Test, niezrównoważenie wzdłużne WB i testy uziemienia 

 Wybór Annexu A wspierającego profil VDSL2 30a (i opcjonalnie bonding) lub połączony Annex A i B 

 Vectoring i G.INP 

 Czasowe i ciągłe testy DSL 

 Raportowanie i eksportowanie profili i wyników 

 Podgląd wideo na żywo na urządzeniu 

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O WYDAJNOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złącza do miedzi 

Głośnik POTS 

Jack na słuchawki 

Port Ethernet 

Port DSL 

Miernik mocy i VFL 
Rysik 

 

Dwa porty USB 

1 port GigE 

Port na słuchawki 

Port na kamerę inspekcyjną 

Zasilanie AC 

Stojak 
Wyjście głośnika 

Ustawienie jasnośd 

Klawiatura/Zrzut ekranu 

Przełączenie aplikacji 

Włączanie/Wyłączanie urządzenia 

Wskaźnik LED baterii 

Sekcja modułu 
Bateria 
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Chipset DSL   Broadcom    

Zgodnośd ze standardami  ADSL1/2/2+    ITU-T G.992.5 (ADSL2+ włączając Annex  A, B, J, M) 

         ITU-T G.992.3 (ADSL2+ włączając Annex  A, B, J, L) 

         ITU-T G.992.5 (G.DMT włączając Annex A, B) 

         ATIS/ANSI T1.413 Issue 2 

         IEEE 802.3ah (PTM) 

         ITU-T G.998.x (ATM bonding Ethernet) 

VDSL2     ITU-T g.993.2 Annex A,B 

     Profile: 8a/b/c/d, 12 a/b, 17a, 30a 

     Band Plan: 997, 998, US0 

     IEEE 802.3ah (PTM) 

     ITU T G.982 (bonding Ethernet) 

Parametry DSL    Maks. osiągalna przepustowośd   Głębokośd przeplotu 

    Rzeczywisty osiągalna przepustowośd  Opóźnienie przeplotu 

    Rzeczywista przepustowośd bondingu  Kodowanie Trellis 

    Tryb Latency    Zamiana bitów 

    Tryb danych:ATM, PTM   INP 

    Pojemnośd (%)    Nitro 

    Margines SNR    PhyR, G.INP 

    Moc wyjściowa    Vectoring 

    Tłumienie      Tryby: PTM, ATM, Nitro 

    Bits/bin     LOS, FEC, CRC, HEC 

    Tłumienie/bin (Hlog/bin)   LATN na pasmo 

    OLN/bin     SATN na pasmo 

    SNR/bin     EWL 

    Kod sprzedawcy, przypomnienie   KL0 

Interfejsy testowe   VDSL2      
    ADSL1/2/2+ 
    Ethernet 10/100BT 

Metody enkapsulacji   RFC 2684 wspiera zmostkowany Ethernet (IPoE) PPoE (RFC 2516) 
    IPoA (RFC 1577)    PPPoA/LLC i PPPoA/VC-MUX (RFC 2364) 

Tryby pracy   Zakooczenie DSL    Zakooczenie DSL 
    Wymiana modemu (DSL na Ethernet) Pass Through  

Format logowania   Nazwa użytkownika i hasło używając PAP/CHAP 

Sposoby połączenia   stan LAN/WAN    VLAN ID, VLAN tagging 
    DNS, brama    VPI/VCI 
    DHCP klient/serwer, DHCP vedor class 
    NAT 

USTAWIENIA DSL - WSTĘPNE 



 
FTB-635 moduł do testów szerokopasmowych sieci miedzianych 

iDSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyki nadajnika 
Zakres częstotliwości (200 Hz do 20 kHz) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1Hz 

 Dokładnośd częstotliwości ±(50 ppm + 1 Hz) 
 Poziom zakresu  -20 do 0 dBm przy 600 Ω 
 Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
 Poziom dokładności ± 1dB 

Zakres częstotliwości ( 20kHz do 2.2 MHz) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1kHz 
 Dokładnośd częstotliwości ±(50 ppm + 100 Hz) 
 Poziom zakresu  -20 do 0 dBm przy 100 Ω 
 Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
 Poziom dokładności ± 1dB 

Zakres częstotliwości ( 2.2 MHz do 17 MHz) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1kHz 
 Dokładnośd częstotliwości ±(50 ppm + 100 Hz) 
 Poziom zakresu  -20 do 0 dBm przy 100 Ω 
 Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
 Poziom dokładności ± 1dB 

Zakres częstotliwości ( 17 MHz do 30 MHz) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1kHz 
 Dokładnośd częstotliwości ±(50 ppm + 100 Hz) 

 Poziom zakresu  -20 do 0 dBm przy 100 Ω 
 Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
 Poziom dokładności ± 1dB 
 Impedancja  100 Ω, 120 Ω, 135 Ω, 150 Ω, 600 Ω 

Charakterystyki odbiornika Zakres częstotliwości odbioru 200 Hz do 20 kHz 
20 kHz do 30 MHz 

 Zakres dokładności częstotliwości ±(50 ppm  + 1 cyfra) 
 Zakres poziomu odbioru VF -90 dBm do 15  dBm  przy 600 Ω 

 Poziom dokładności VF 200 Hz do 20 kHz 
-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ±2 dB 
-50 dBm do 15 dBm, dokładnośd ±1 dB 

 Zakres poziomu odbioru WB -90 dBm do 15 dBm przy 100 Ω, 120 Ω, 135 Ω, 150 Ω 
 Dokładnośd odbioru WB (dBm) 20 kHz do 2.2 MHz 

-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ± 2 dB 
-50 dBm do 15 dBm, dokładnośd ± 1 dB 

2.2 MHz do 30 MHz 
-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ± 2 dB 
-50 dBm do 15 dBm, dokładnośd ± 1 dB 

 Impedancja  100 Ω, 120 Ω, 135 Ω, 150 Ω, 600 Ω 

Dzwonienie POTS 
 

DTMF 0-9, #, * 

 Książka adresowa 25 wpisów 

Multimetr cyfrowy (DMM) 
 

Typ testu Migawkowy i ciągły 

  Wybór impedancji (do pomiarów napięcia) 100 kΩ, 1 MΩ 

 

SPECYFIKACJA MIEDZI a, b, c 

UWAGI 

a. Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia 

b. Typowo przy 23° C ±3° C, na bateriach, bez połączenia USB 

c. Specyfikacja oparte na okablowaniu 24 AWG (0.5 PE mm) 
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Pomiar 

Napięcie DC 
 

Napięcie AC 

 

Rezystancja izolacji 

 
Rezystancja 

 
Pojemnośd 

Prąd DC 

Prąd AC 

Uziemienie 

Zakres 

0 do 400 V 

 

0 do 280 Vrms 

0 do 1 GΩ, autozakres 
1 kΩ do 99 MΩ 
100 MΩ do 999 MΩ 
0 do 100 MΩ 
0 do 999 Ω 
1 kΩ do 100 MΩ 
0 nF do 2 µF 

0 do 110 mA 

0 do 110 mA 
0 do 1 MΩ 
0 do 999Ω 
1 kΩ do 1 MΩ 

Rozdzielczośd 

0.1 V od 0 do 99.9 V 

1 V od 100 do 400 V 

0.1 VAC od 0 do 99.9 VAC 
1 VAC od 100 do 280 VAC 
Trzy cyfry 

 
Trzy cyfry 

 

Trzy cyfry 

0.1 mA 

0.1 mA 

Do 3 cyfr 

Dokładnośd 

±(1% + 0.5VDC) / ±1VDC 

 

±(1% + 0.5VDC) / ±1VAC 
 
 
±(2% + 1 cyfra) 
±(5% + 1 cyfra) 
 
±(1% + 5 Ω) 
±(2% + 1 cyfra) 

±(2% + 50 pF) 

±(|2%| + 1 mA) 

±(|2%| + 1 mA) ᵈ 

±(1% + 3 Ω) 
±(2% + 1 cyfra) 
 

Pomiar szumów VF 
 
 
 

 
 
 

 
 
Szumy impulsowe VF 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Zakłócenia energetyczne 

Niezrównoważenie wzdłużne VF 

 
 
 

Reflektometr w dziedzinie czasu (TDR) 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zakres częstotliwości 

Zakres poziomu  

Rozdzielczośd  

Dokładnośd 

Filtry 

Impedancja 

Niski próg  

Średni próg 

Wysoki próg 

Czas trwania 

Separacja 

Czas martwy  

Filtry 

Licznik 

Timer 

Zakres szumów  

Dokładnośd 

Wyświetlanie 

Częstotliwośd  

Zakres poziomu  

Dokładnośd poziomu (dB) 

Impedancja 

Tryby 

Zakres odległości (m) 

Szerokośd impulsu 

Amplituda 

Prędkośd propagacji (VoP) 

Dokładnośd odległości ᵈ (m) 

Jednostki 

200 Hz do 20 kHz 

-90 do +20 dBm 

0.1 dB  

-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ± 2 dB 
-50 dBm do +20 dBm, dokładnośd ± 1 dB 

ITU: brak, psophometric, P-nothed, 3.4 kHz, D-filter, 15 kHz  
ANSI: brak, C-message, C-nothed, 3.4 kHz, D-filter, 15 kHz 

600 Ω 

-40 dBm do 0 dBm, w krokach 1 dB 
Niski próg plus separacja 

Średni próg plus separacja 

Minuty: 1,5, 10,15, 30, 60 

Godziny: 4, 8, 12, 24, 100 
1 do 6 dB, w krokach 1 dB 

125 ms 
Brak, 3 kHz flat, C-message, psophometric, 

nothed oraz D-filter (IEEE 743-1995) 

Maksymalnie 999 dla każdego progu 

1 min do 24 godz., domyślnie 15 min 

-60 dBm do +10 dBm 

-60 dBm do -50 dBm ±2 dB 

-50 dBm do 10 dBm ± 1 dB 

Trzecia trypletowa harmoniczna do 20 kHz 

1004 Hz 

0 do 100 dB 

± 1 

600 Ω 

Automatyczny, Ręczny i  Xtalk, praca z najbardziej znaczącymi zdarzeniami 

0 m do 6700 m (0 ft do 22 000 ft) na kablu 24 AWG (0.5 mm) 

15 ns do 20 µs 

7.5 V p-p na kablu, 9 V p-p w otwartym obwodzie 

0.400 do 0.999 

±(0.5 m + 1 % x odległośd) 

Metry i stopy 

Izolacja rezystancji    Źródło      50 do500 V (ograniczenie prądowe  0.5 mA) 

    Czas podmokłości      1s do 59.9 min 

UWAGI 

a. Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia 

b. Typowo przy 23° C ± 3° C , na bateriach, bez połączenia USB typu B 

c. Specyfikacja oparte na okablowaniu 24 AWG (0.5 PE mm) 

d. Określone do 300m (1000 ft) i nieuwzględniające niepewności związanych z VoP 

 

SPECYFIKACJA MIEDZI a, b, c (CIĄG DALSZY) 



 
FTB-635 moduł do testów szerokopasmowych sieci miedzianych 

iDSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widmowa gęstośd mocy szumów (PSD) 
 
 

 
 

 
Szum impulsowy WB 
 

 
 
 

 
 
Niezrównoważenie wzdłużne WB 

 
 
 

 

UWAGI 

a. Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

b. Typowo przy 23° C, na bateriach, bez połączenia USB. 

c. Specyfikacja oparte na okablowaniu 24 AWG (0.5 PE mm). 

d. Specyfikacja oparta na okablowaniu 1kft 24 AWG. Zakres zależy od typu kabla i warunków.  

Typ testu 

Skala pionowa 

Skala pozioma 

Filtry szumów 

Typ testu 

Próg 

Liczba maksymalna 

Długośd trwania testu 

Dokładnośd  

Filtry szumów 
Poziom skali 

Zakres dokładności poziomu  

 

 

Rozdzielczośd poziomu  

Rozdzielczośd częstotliwości 

Dokładnośd częstotliwości 
Skala częstotliwości 

 
 

 

Ciągły z opcją peak-hold, identyfikacja przeszkody, nakładanie  
maski spektralnej i funkcja mostkowania impedancji 
15 dBm/Hz do -140 dBm/Hz lub 20 dBm do -100 dBm 

4.3125 kHz do 17 MHz, z krokiem 4.3125 kHz, lub 
8.625 kHz do 30 MHz, z krokiem 8.625 kHz 
Brak lub E, F, G, ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2-8, VDSL2-12,  
VDSL2-17 i VDSL2-30 
Licznik, histogram 

-50 dBm (40 dBm) do 0 dBm (90 dBm), z krokiem 1 dB  

65 000 000 

Minuty: 1, 5, 10, 15 , 30 i 60  
Godziny: 4, 8, 12, 24 i 100 

± 2 dB 

Brak lub E, F, G, VDSL2-8, VDSL2-12, VDSL2-17 i VDSL2-30 

0 do 100 dB 

2.2 MHz: ± 2.0 dB, od 0 do 55 dB 
8 MHz: ± 2.0 dB, od 0 do 45 dB 
12 MHz: ± 3.0 dB, od 0 do 45 dB 
17.6 MHz: ± 3.0 dB, od 0 do 40 dB 
30 MHz: ± 4.0 dB, od 0 do 40 dB 
0.1 dB 

1 kHz 

± (50 ppm + 1 cyfra)  

ADSL/2+: 10 kHz do 2.2 MHz 
VDSL2-8: 20 kHz do 8 MHz  
VDSL2-12: 20kHz do 12 MHz 
VDSL2-17: 35 kHz do 17.6 MHz 
VDSL2-30: 35 kHz do 30 MHz 
 

Lokalizacja uszkodzeo rezystancyjnych (RFL)  

 
Typ testu 

Detekcja uszkodzeo 

Rozdzielczośd 

Rezystancja pętli  

Wielokrotne sekcje kabli 

Lokalizacja uszkodzeo 

 

Dokładnośd 

Dokładnośd K-Test 

Odpowiedź częstotliwościowa jednostronnad  
(tłumiennośd)d 

Zakres odległości  

Zakres częstotliwości  

Dokładnośd częstotliwości 

Poziom dokładności  

 

Rozdzielczośd 

Skala pozioma 

Skala pionowa 

 

100 m do 5000 m (300ft do 16000 ft) 

4.3 kHz do 30 MHz 

± (50 ppm + 1 cyfra) 

±2 dB typowo dla zakresów 2.2 MHz i 8 MHz 
±3 dB dla VDSL2-12 i VDSL2-17 
±4 dB dla zakresów VDSL2-30 
0.1 dB 

ADSL2+ = 2.208 MHz, VDSL2-8= 8MHz, VDSL2-12 = 12 MHz, 
VDSL2-17 = 17.66 MHz, VDSL2-30 = 30 MHz 

0 dB  do 100 dB 

 
Jednoparowy (2 przewody) i oddzielny parowy  
(4 przewody) i Küpfmüller (K-Test) 
0 do 20 MΩ 
3 cyfry 

Maksimum 10 kΩ 

5 (wliczając przekrój i ustawienia temperatury) 

Rezystancja całkowita, rezystancja od bliższego kooca do uszkodzenia, 
rezystancja od kabla strap do uszkodzenia (trzy cyfry znaczące, 
najmniej znacząca cyfra 0.1 Ω). 
Odległośd całkowita, odl. do uszkodzenia, odl. od uszkodzenia do kabla 
strap  (trzy cyfry znaczące, najmniej znacząca cyfra 0.1 Ω). 

± (0.1  Ω +1 % x RTS)  
± (0.1  Ω +1 %  RTS + (Rf1 + Rf2)/10) – podwójny błąd 
± (0.1  Ω +1 %  RTS) – pojedynczy błąd 

 

SPECYFIKACJE TESTÓW MIEDZI ᵃ˒ᵇ˒ᶜ (ciąg dalszy) 

Detekcja cewek pupinizacyjnych            Licznik      Do 5 

              Wykres      Do 10kHz 

              Zakres odległości     Do 8000 m (do 27 000 ft) 



 
FTB-635 moduł do testów szerokopasmowych sieci miedzianych 

iDSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatki 

a. Napięcie DC, rezystancja, rezystancja izolacji, odbiornik i modem VF i WB = 0 °C do 45°C, (32°F do 113°F).  
b. W 23°C ± 1°C , 1550 nm i złącze FC. Z modułem w trybie bezczynności. Praca na baterii.  
c. Do 5 dBm. 

d. Dla ±0.05 dB od 18°C do 28°C . 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WBUDOWANEGO MIERNIKA MOCY PM-1b 
Skalibrowane długości fali (nm) 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 

Opcjonalne skalibrowane 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) 

Dokładnośd (%)
c
 ±5 % ± 3 pW (InGaAs) 

±5 % ± 0.4 nW (GeX) 
Rozdzielczośd ekranu (dB) 

InGaAs 
 
 
 

GeX 

 
0.01 = max do -76 dBm 
0.1 = -76 dBm do -86 dBm 
1 = -86 dBm do min 
 
0.01 = max do -54 dBm 
0.1 = -50 dBm DO -60 dBm 
1 = -60 dBm do min 

Automatyczne zerowanie offsetu 
d 

 Moc maksymalna do -63 dBm dla InGaAs 
Moc maksymalna do -40 dBm dla GeX 

Detekcja tonu (Hz) 270/1000/2000 

Wymiary (W x SZ x G)   130 mm x 252 mm x 56 mm  
(5 1/8 in x 9 15/16 in 2 3/16 in) 

Waga    1.2 kg (2.6 lb) 

Temperatura 
pracy   0 °C do 40 °C ( 32 °F do 104 0 °F)a 
magazynowania  -40°C do 70 °C (-40° do 158°F) 

Wyświetlacz   Kolorowy wyświetlacz, 800 x 480 TFT, 178 mm (7 in) 

Interfejs    Dwa porty USB 
    RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s 
    Port (wideo) do kamery inspekcyjnej do włókien 
    Wbudowany Bluetooth i Wi-Fi (opcja sprzętowa 

Interfejs 2 mm pięcio-kolorowej osłoniętej linii analogowej 
Pamięd    8 GB wewnętrznej pamięci (flash) 
    16 GB wewnętrznej pamięci (flash) 
Baterie    Litowo-jonowa z możliwością wielokrotnego ładowania 
    Czas pracy : - CQ = 4.75 h (typowo z rozszerzoną baterią) 
      -DSL = 4.6 h (typowo z rozszerzoną baterią) 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SPECYFIKACJA OGÓLNA – TYLKO MODUŁ 



 
FTB-635 moduł do testów szerokopasmowych sieci miedzianych 

iDSL 

 

FTB-635-XX-XX-XX 

Model          

FTB-635 = Moduł Testowy do Miedzianych Obwodów  

Szerokopasmowych i DSL   

          

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE OGÓLNE 

AKCESORIA STANDARDOWE 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU 

Moduł DSL 

V2XAA = ADSL2+ Annex A 

V2XAB = ADSL2+ Annex A i B 

 

Opcje oprogramowania do Miedzi 

00 = Bez opcji oprogramowania 

HIVOLT  = Poszerzone testowanie rezystancji izolacji na  

                   wyjściu od 125 VDC do 500 V  

RFL = Lokalizator Uszkodzeo Rezystancyjnych 

SmartR =opcja PairDetective i FaultMapper (zawiera TDR) 

TDR = TDR     

    

Opcje oprogramowania DSL 

00  = Bez opcji oprogramowania 

BOND = ADSL2+ i wsparcie bondingu VDSL2 a, b 

VDSL2MOD = emulacja modemu VDSL2 
 

Przykład: FTB-635-V2XAA-SmartR-BOND-VDSL2MOD 

Notatka 

a. Bonding VDSL2 wymaga opcji VDSL2MOD 

b. Bonding ADSL2+ lub bonding ATM niedostępny z V2XAB. 

Miedź  HIVOLT =   Pływająca licencja do wyjścia na poszerzone testowanie rezystancji izolacji od 125 VDC do 500 V 

   RFL-FLT = Pływająca licencja na RFL 

SmartR-FLT = Pływająca licencja na Wykrywanie pary i Lokalizator uszkodzeo (zawiera TDR) 

   TDR-FLT = Pływająca licencja na TDR 

WBAND-FLT = pływająca licencja do dodania testowania szerokopasmowego 30 MHz 

DSL   BOND-FLT = pływająca licencja na bonding DSL 

   VDSL2MOD-FLT = pływająca licencja na emulację modemu VDSL2 CPE 

 

PŁYWAJĄCE OPCJE EXFO (WYMAGAJĄ SUBSKRYPCJI EXFO CONNECT 


