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Cechy kluczowe 
W100% automatyczny, jednoetapowy proces pomiaru 

Całkowicie bezprzewodowe urządzenie z własnym zasilaniem 

Praca bez użycia ekranu możliwa dzięki diodzie LED sygnalizującej
powodzenie testu

Wbudowana analiza końcówki złącza (IEC, IPC lub niestandardowe)

Bogata w funkcje aplikacja mobilna ConnectorMax2 kompatybilna

z urządzeniami Android ™ i iOS

Pełne możliwości raportowania na urządzeniach mobilnych

8-godzinny czas pracy na baterii, który nigdy Cię nie zawiedzie

Wersja MF-ready kompatybilna z końcówką do pomiaru

złącz wielowłóknowych

Zastosowania
Fiber-to-the-antenna (FTTA)

FTTx i sieci hybrydowe

DAS i małe komórki z doprowadzonym światlowodem

Data centers

Sieci uniwersyteckie i prywatne

Siedziby główne, biura

FIP-400B Bezprzewodowa sonda do 

      pomiaru włókien światłowodowych

W pełni zautomatyzowane, bezprzewodowe narzędzie badawcze z wbudowaną analizą pomiarów.

Zmień swój smartfon na w pełni zautomatyzowane urządzenie do pomiaru włókien światłowodowych, które pozwala uzyskać 

szybkie i jednolite wyniki testów. Bez żadnych przewodów czy nieporęcznego akumulatora zyskasz narzędzie znacznie 

ułatwiające prace badawcze. Dzięki jego mobilności możesz zabrać je dosłownie wszędzie.

Zestawy do czyszczeniaFastReporter2 
Oprogramowanie do przetwarzania

danych

Powiązane produkty

FIP-400B 
Kamera inspekcyjna USB

Aplikacja dostępna 
na urządzenia  
iOS oraz Android™



FIP-400B Bezprzewodowa sonda do pomiaru 
                 włókien światłowodowych

CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNE. 

BEZPRZEWODOWE. NIEOGRANICZONE.  
Łącząc niezrównaną łatwość użytkowania i łączność Wi-Fi z elastycznością i ogólnodostepnością urządzeń inteligentnych
z systemem Android lub iOS, EXFO eliminuje ostatnie bariery w zakresie certyfikacji złącz i sprawia, że testowanie jest proste
i nie przysparza bólu głowy. Dzięki FIP-435B nie ma nic, co mogłoby powstrzymać Twoją załogę do pracy w terenie od
przestrzegania najlepszych praktyk testowania światłowodów i eliminowania wadliwych złącz, wpływających na wydajność
sieci.

DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO, GDZIEKOLWIEK SIĘ ZNAJDUJE
Każdy, kto pracuje w Twojej firmie - niezależnie od wykształcenia i poziomu umiejętności - może być wyposażony w FIP-435B
i wykonywać zadania z pierwszej linii wsparcia technicznego, tym samym rozwiązując najczęstsze źródła problemów. Kiedy tylko
pojawiają się problemy w dowolnym rodzaju wdrożonej sieci światłowodowej - FTTx, sieci biurowe lub prywatne, data centers
i inne - złącza światłowodowe są pierwszymi krytycznymi elementami, które nalezy sprawdzić. Dzięki 100% automatycznej sekwencji
testowej FIP-435B, sprawdzanie stanu kondycji konektorów złącz jest teraz szybkim i łatwym, jednoetapowym procesem.
Zainstaluj aplikację mobilną ConnectorMax2 na urządzeniu z systemem Android lub iOS i zamień dowolny smartfon lub tablet
w pełnowartościowe rozwiązanie do kontroli światłowodów, bez żadnych ustępstw na rzecz funkcjonalności i dokładności wyników
testu.
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POMIARY ŚWIATŁOWODÓW OSIĄGAJĄ NOWY POZIOM

Podczas instalacji FTTA (Fiber-to-the-antenna) operatorzy i właściciele infrastruktury muszą
zatrudnić specjalistów od wspinaczki do montażu wież i instalacji światłowodów oraz podłączenia
radiotelefonów zdalnego sterowania (RRH). Jest to kosztowne przedsięwzięcie. Pracownicy zwykle
zaznajomieni z technologią miedzi lub radiową nie zawsze mają wymagane doświadczenie w
testowaniu światłowodów, a trudno jest wnosić ciężkie urządzenia na wieże.

Dzięki w pełni automatycznej procedurze testowej, FIP-435B pomaga wypełnić lukę technologiczną 
oraz zmniejsza liczbę niezbędnych wspinaczek na wieźę i usprawnia prace prowadzone ja jej 
szczycie. Funkcja automatycznej regulacji ostrości zapewnia optymalną rozdzielczość 
przechwytywania obrazu, a funkcja ochrony ostrości zapobiega ryzyku błędnego wyniku, za-
pewniając, że technicy nie będą musieli dwukrotnie wspinać się na tę samą wieżę.

Co więcej, pozwala ona pracownikom na wiezy pozostawić swoje telefony w kieszeniach, opierając
się tylko na dwukolorowym wskaźniku LED, aby uzyskać natychmiastowy wynik analizy zgodny
ze standardami branżowymi. Bez ciężkiej platformy lub telefonu, który trzeba stale trzymać, sondę
można obsługiwać tylko jedną ręką, co pozwala skoncentrować się na wykonywanym zadaniu i
łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

POMIARY - BEZ OGRANICZEŃ 
FIP-435B to prawdziwe rozwiązanie bezprzewodowe. Transmisja wideo na żywo jest
przesyłana strumieniowo przez Wi-Fi bez żadnego połączenia przewodowego między
sondą a smartfonem lub potrzeby dołączenia uciążliwego zewnętrznego zestawu baterii.
Znacznie poprawia to funkcjonalność i eliminuje ryzyko uszkodzenia urządzenia przez
przypadkowe pociągnięcie drutu podczas manipulowania narzędziem inspekcyjnym.
Dzięki niespotykanej automatyzacji, uproszczonej ergonomii testów i czystej swobodzie
działania, FIP-435B znacznie ułatwia życie techników i ułatwia zachowanie najlepszych
praktyk.

Co więcej, możesz czerpać korzyści z połączenia urządzeń inteligentnych w dowolnej lokalizacji, umożliwiając synchronizację wyników i
raportów z serwerami chmurowymi za pośrednictwem poczty e-mail lub innych środków komunikacji dostępnych za pośrednictwem
smartfonu czy tableta.

FIP-400B BEZPRZEWODOWA SONDA POMIAROWA

1  Wymienna końcówka adaptera (FIPT-400-XX)

2  NNNaaakrętka mocująca

3   Dioda LED pass/fail sygnalizująca wynik testu

4  Kontrolka przechwytywania obrazu

5 Regulacja powiększenia obrazu

6  PPPrrrzycisk zasilania

7   Dioda sygnalizująca stan baterii

8 Dioda sygnalizująca status połączenia Wi-Fi

9   Miejsce na baterie

10 Pokrętło zmiany ostrości obrazu

11   Powierzchnia antypoślizgowa

12   Zaczep na pasek na rękę

13   Micro-USB port (zasilanie/doładowanie)

14 Uchwyt na przewód USB 

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8

12

10 11 9
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PRACA BEZ UŻYCIA EKRANU
Dzięki diodzie LED pass / fail użytkownicy mogą wykonywać certyfikację złącza bez konieczności korzystania ze smartfona
w celu wyświetlenia wyników. Dzięki temu użytkownik może trzymać swoje inteligentne urządzenie w kieszeni, co daje swobodę
korzystania z dwóch rąk podczas procesu kontroli.

KONIEC Z WYCZERPANIEM BATERII
Bezprzewodowe sondy pomiarowe EXFO nie czerpią energii z Twojego smartfona lub tabletu. Sondy są zasilane samodzielnie
przez baterię, która może zapewnić pracę przez cały dzień po pełnym naładowaniu. Baterię można łatwo naładować po
podłączeniu do standardowego gniazdka prądu zmiennego za pomocą dostarczonego kabla USB oraz adaptera.

Użytkownik wykonuje 
certyfikację złącza bez 
korzystania ze smartfona

Użytkownik może w pieerwszej 
kolejności wyczyścić złącze lub 
spojrzeć na ekran smartfona, aby 
zobaczyć, czego dotyczy problem 
(brudny lub uszkodzony).

Użytkownik przechodzi 
do następnego punktu 
kontrolnego BEZ 
patrzenia na ekran.

brudny= konieczne jest wyczyszczenie złącza  uszkodzony=konieczna jest wymiana złącza

PASS

PASS

FAIL

FAIL
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AUTOMATYCZNE CENTROWANIE OBRAZU WŁÓKNA

Ta funkcja skraca czas kontroli o połowę, ponieważ automatycznie wykrywa 
światłowód i natychmiast centruje obraz. Użytkownik musi po prostu rozpocząć 
analizę i przechwycić obraz włókna. Jest to szczególnie przydatne podczas 
sprawdzania paneli krosowniczych i trudno dostępnych złączy. Zapewnia 
również, że analiza nie przegapi wad w krytycznych strefach złączy.

Traf w dziesiątkę, za każdym razem.
obraz niewycentrowany obraz wycentrowany

SZYBKA KONTROLA ZŁĄCZA
Kiedy zlecasz komuś testowanie światłowodów, chcesz mieć pewność, że technik zastosuje najlepsze praktyki i właściwie 
przeanalizuje każde złącze. Zaniedbanie tego, na tym krytycznym etapie, doprowadzić może do poważnych, czasochłon-
nych problemów. Nowa seria bezprzewodowa FIP-400B jest wynikiem wieloletnich doświadczeń w zakresie inspekcji 
światłowodów w terenie. Jego zgłoszona do opatentowania, przeprojektowana konstrukcja została opracowana na 
podstawie rzeczywistych informacji zwrotnych od użytkowników końcowych w celu optymalizacji i przyspieszenia procesu 
kontroli.

CAŁKOWITA AUTOMATYZACJA PROCESU KONTROLI
Dzięki unikalnemu, automatycznemu systemowi regulacji ostrości, FIP-435B automatyzuje każdy etap sekwencji testowej, przeksz-
tałcając istotne kroki inspekcji w szybki i prosty jednoetapowy proces dostępny dla techników o dowolnym poziomie umiejętności.

System regulacji ostrości zapewnia, że każdy obraz złącza jest przechwytywany z maksymalną jakością, aby ułatwić identyfikację defek-
tów. Co więcej, funkcja ochrony ostrości zapobiega przechwytywaniu obrazu w przypadku nieprawidłowej regulacji ostrości; upewniając
się, że żadna wada lub osad wpływający na wydajność nie są ignorowane przez analizę, co pozwala uniknąć zgłaszania wyników fałszy-
wie uznanych za pozytywne. Wszystkie te funkcje prowadzą do dokładniejszych i bardziej spójnych wyników testów, czego skutkiem jest
po raz pierwszy prawidłowe, bezproblemowe wdrażane sieci światłowodowych.

małe powiększenie średnie powiększenie     maksymalne powiększenie

TRZY STOPNIE POWIĘKSZENIA 
Optymalizując rozmiar obrazu, użytkownicy uzyskują 
szczegółowy widok wszystkich defektów włókna.
To jedyna taka sonda w branży oferująca trzy poziomy 
powiększenia.

AUTOMATYCZNY POMIAR ZŁĄCZ WIELOWŁÓKNOWYCH
FIP-400B jest wszechstronną sondą do kontroli światłowodów, która pozwala użytkownikom sprawdzać pojedyncze
złącza światłowodowe, a także złącza wielowłóknowe, takie jak MPO, MTP® a, OptiTip® b MT i Q-ODC® c-12. FIPT-400-MF
automatycznie skanuje wszystkie włókna.

Wystarczy szybko wymienić końcówkę adaptera na zautomatyzowaną
sondę pomiarową EXFO i łatwo kontrolować wszystkie
wielo-i jednorzędowe złącza MPO, nie pomijając żadnego włókna.
Nie trzeba również radzić sobie z kłopotliwym manipulowaniem jednym
lub wieloma skanerami.

Skorzystaj z pierwszych prawidłowych pomiarów! 

Uwagi

a. MTP jest zarejestrowanym znakiem towarowym US Conec Ltd.

b. OptiTip jest zarejestrowanym znakiem towarowym  Corning Cable Systems.

c. Q-ODC jest zarejestrowanym znakiem towarowym HUBER+SUHNER.
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INTEGRACJA PRZEPŁYWU PRACY
I ZGODNOŚĆ PROCESU POMIAROWEGO

Ponieważ niektórzy operatorzy telekomunikacyjni planują, bądź już przeszli na
wyposażenie swoich ekip terenowych w smartfony, to FIP-425 / 435B, kompatybilny
z Androidem i iOS, zapewnia zgodność z bieżącymi procesami pomiarowymi i umożliwia
użytkownikom czerpanie korzyści z łączności z urządzeniami inteligentnymi ( 3G, 4G,
WiFi itp.) bezpośrednio podczas pracy w terenie.

> Synchronizacja wyników i danych z bazą danych operatora
> Zgodność z przebiegiem procesu pomiarowego i wymaganiami dotyczącymi integracji
i optymalizacji przepływu pracy

NOWATORSKI INTERFEJS
UŻYTKOWNIKA
Interfejs EXFO umożliwia szybką ocenę całego złącza 
wielostykowego w jednym widoku. Możesz uzyskać dostęp 
do pojedynczych włókien, jak również ogólnej oceny złącza 
jednocześnie, za pomocą prostego interfejsu. Szybko 
poruszaj się po widokach poszczególnych światłowodów 
w wysokiej rozdzielczości, wybierając włókna w widoku 
złączy lub przesuwając po obrazie światłowodu.

FIP-400B SERIA
SOND POMIAROWYCH

Baza danych 
operatora

WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODOWE USB BEZPRZEWODOWE

Podstawowy
FIP-410B

Pół-automatyczny
FIP-420B

Automatyczny
FIP-430B

Pół-automatyczny
FIP-425B

 Automatyczny
FIP-435B

Trzy stopnie powiększenia √ √ √ √ √

Przechwytywanie obrazu √ √ √ √ √

Kamera przechwytująca CMOS 5 Mpx √ √ √ √ √

Automatyczna funkcja centrowania obrazu włókna X √ √ √ √

Automatyczne dopasowanie ostrości X X √ X √

Wbudowana szybka analiza pass/fail  X √ √ √ a √ a

Wskaźnik LED pass/fail X √ √ √ √

Połączenie WiFi X X X √ √

Ręczne skanowanie złączy wielowłóknowych /MPO √ √ √ √ √

Automatyczna ocena złącz wielowłóknowych /MPO √ √

Uwagi:

a. Analiza wielosegmentowa dostępna poprzez aplikację ConnectorMax2 dla urządzeń z systemem Android i iOS możliwa tylko przy użyciu zautomatyzowanej końcówki wielozadaniowej FIPT-400-MF.

Numer aktywnego
włókna ze statusem
       pass / fail

Obraz pojedyńczego
włókna w wysokiej
rozdzielczości z
wynikiem analizy

Dodatkowe informacje
-  Ocena pass/fail całego złącza
-  Nazwa pomiaru
-  parametry testu

Widok złącz z indy-
widualnym wynikiem

analizy każdego z
włókien
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Po sparowaniu z sondami światłowodowymi FIP-425B lub FIP-435B aplikacja zmienia Twój smartfon lub tablet w kompletne i w pełni
zautomatyzowane rozwiązanie do pomiarów światłowodów. Poprzez połączenie ogólnodostępności inteligentnych urządzeń ze swobodą
działania sondy bezprzewodowej EXFO, usuwane są ostatnie przeszkody, a profesjonalna kontrola światłowodu jest dostępna dla
każdego.

Nowa wersja oprogramowania ConnectorMax2 ma zaprojektowana jest z myślą o przystosowaniu wyglądu dla ekranów urządzeń
przenośnych. Nie ma w niej żadnych kompromisów w zakresie wydajności lub funkcjonalności - możesz sprawdzać, certyfikować,
zapisywać, dokumentować i raportować natychmiastowo z poziomu urządzenia inteligentnego - wszystko przy niepornywalnej prostocie
użytkowania aplikacji.

Oprócz funkcji podglądu i analizy końcówki złącza, ConnectorMax2 Mobile oferuje wiele dodatkowych funkcji dostępnych w smartfonach
i tabletach, takich jak przybliżanie przechwyconych wyników, głosowe lub odręczne wprowadzanie oraz obsługa zmian orientacji ekranu.

Wskaźnik 
ostrości

Przechwycony i/lub
analizowany obraz

Podgląd 
w czasie 
rzeczywistym 

Wskaźnik  
baterii sondy
pomiarowej

Gest powiększający 
przechwycony obraz
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Obraz złącza w wysokiej 
rozdzielczości z 
podsumowaniem analizy 

Pełne i szczegółowe 
wyniki analizy

Mowa Pismo ręczne Klawiatura

MOŻLIWOŚCI DOKUMENTACJI POZWALAJĄCE ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS
Oprócz standardowej klawiatury można również wprowadzić wymagane informacje identyfikacyjne za pomocą systemu
rozpoznawania mowy Android lub za pomocą rysika i funkcji rozpoznawania pisma ręcznego (jeśli funkcja ta oferowana
jest na urządzeniu inteligentnym).
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JAK PEWIEN JESTEŚ CZYSTOŚCI
BADANEGO ZŁĄCZA?
Kontrola złącza za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania analitycznego do oceny jakości złącza jest niezbędnym krok-
iem podczas uruchamiania i instalacji światłowodu i stanowi integralną część dobrych praktyk pomiarowych. Prowadzenie doku-
mentacji certyfikowania połączeń jest istotne dla łatwegi ich później odnalezienia. W połączeniu z certyfikacją włókien, inspekcja
złącz zapewnia certyfikację typu end-to-end.

Jednak użytkownicy mogą nie być świadomi faktu, że standardy nie określają poziomu ostrości obrazu niezbędnego do 
uzyskania właściwej oceny złącza. Nieostry obraz może ukrywać defekty i wywoływać “pozytywny wynik” podczas analizy 
zgodnie z określonymi standardami pomiaru. Niestety, jeśli te ukryte na obrazie wady złącza nie spełniają standardow, wynik 
będzie fałszywie uznany za dodatni.

› Takie fałszywie pozytywne wyniki mogą wprowadzić użytkowników w błąd i prowadzić do kosztownych konsekwencji. Przyszłe
uaktualnienia sieci do wyższych szybkości transmisji danych, takich jak 40G / 100G, mogą się nie udać, ponieważ tolerancje strat
wtrąceniowych (IL) i optycznych strat odbiciowych (ORL) stają się znacznie większe przy wyższych szybkościach transmisji danych.
Na przykład, złącze ukrywające małe defekty w obszarze rdzenia może obsłużyć 2.5G lub 10G, ale może zawieść na poziomie
100G. Jeśli wybrane złącze zostanie wybrane do uaktualnienia do wyższej szybkości transmisji danych i powiązany umową o
gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), mogą wystąpić poważne konsekwencje finansowe.

› Fałszywe pozytywne wyniki mogą również stać się podstawową przyczyną długich i żmudnych zadań związanych z rozwiązywaniem
problemów, ponieważ inżynierowie będą szukać problemów na poziomie użytkownika (karty transmisji, punkty łączenia z siecią)
zanim ponownie sprawdzą złącza, które wyświetlają wyniki pozytywne. 

› Złe złącza mogą również wpływać na wyniki testu. Dobrym tego przykładem są wyższe odczyty ORL z OTDR z powodu brudnych 
łączników, które zazwyczaj wykazują większą refleksję. Inny często spotykany przykład obejmuje błędne odczyty podczas testów 40 
B lub 100G OTN BERT. Mogą wystąpić również problemy, takie jak kodowanie korekcyjne (FEC) i prowadzić do niepotrzebnego 
rozwiązywania problemów ze sprzętem TX i RX, gdy w rzeczywistości problem występuje na poziomie złącza. Gdy pojawiają się te 
problemy, jedynym rozwiązaniem jest uzyskanie wiarygodnych wyników przez cofnięcie się i ponowne przetestowanie łącza

.

UNIKAJ FAŁSZYWYCH WYNIKÓW
Aby uniknąć takich problemów, należy obecnie zapewnić metody optymalizujące jakość obrazu, aby zapewnić integralność wyników 
pomiaru. Dokładnie w tym miejscu wchodzi do gry nowa sonda inspekcyjna FIP-430B / 435B. Dzięki w pełni zautomatyzowanym 
funkcjom, FIP-430B / 435B zapewnia zoptymalizowaną jakość obrazu. Ta sonda inspekcyjna automatycznie dostosowuje i optymalizuje 
ostrość i centrowanie obrazu, a następnie automatycznie go przechwytuje i analizuje zgodnie z zaprogramowanymi normami IEC, IPC 
lub niestandardowymi dostarczając dokładnych wyników - i wszystko to w jednym kroku.

Rysunek 1. Obraz nieostry może ukryć krytyczne defekty złącza i
spowodować pozytywny wynik “pass”.

Rysunek 2. Optymalna regulacja ostrości zapewni widoczność
wszystkich wad wpływających na wynik analizy złącza.



FIP-400B Bezprzewodowa sonda do pomiaru 
                 włókien światłowodowych

ZABIERZ JĄ WSZĘDZIE ZE SOBĄ W 
SPECJALNYM POKROWCU

GP-2224*
Idealne akcesorium do przenoszenia:

› 1 x sonda FIP-425B/435B 

› 2 x zestaw czyszczący IBC 

› zestaw końcówek do różnych typów złącz

› Smartfon

› FLS-140 VFL (lub rysik)

*Akcesoria sprzedawane oddzielnie



FIP-400B Bezprzewodowa sonda do pomiaru 
                 włókien światłowodowych

SPECYFIKACJA a

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 55 mm x 39 mm x 207 mm (2 3/16 in x 1 1/2 in x 8 1/8 in) b

Waga 0.3 kg (0.7 lb)

Rozdzielczość 0.55 µm

Czujnik kamery 5Mpx CMOS

Wizualna zdolność wykrywania g <1 µm

Pole widzenia g
304 µm x 304 µm (duże powiększenie)
608 µm x 608 µm (średnie powiększenie)
912 µm x 912 µm (małe powiększenie)

Źródło światła Dioda LED niebieska

Technika oświetlenia Współosiowe

Przycisk przechwytywania Dostępne dla kazdego modelu

Przycisk powiększenia Dostępne dla kazdego modelu

Powiększenie cyfrowe Trzy poziomy

Wtyczka Mikro USB

Połączenie WiFi 802.11g

Pasmo częstotliwości 2.4 GHz

Zgodność z inteligentnym urządzeniem OSc Android 4.2 i wyższe, iOS 8.1 i wyższe

Zasilanie 1 x wymienna bateria

Czas pracy na pełnym naładowaniu baterii d FIP-425B: ≥10 h
FIP-435B: ≥8 h

Czas ładowania e ≤ 4 h

Zasięg połączenia Wi-Fi f 2.5 m (8.2 ft)

GŁÓWNA SPECYFIKACJA  

Temperatura pracy Jednostka zasilania bateryjnie : –10 °C to °C 40 °C (14 °F to 104 °F)
Jednostka zasilanie przez adapter USB: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Temperatura przechowywania Urządzenie bez baterii: –40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F)
Urządzenie zawierające baterie: –20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F)

Wilgotność względna
Urządzenie: 0% to 95% bez kondensacji 
Adapter USB: 5% to 95% bez kondensacji w przypadku przechowywania; 8% to 90% podczas pracy

AKCESORIA (DOŁACZONE DO ZESTAWU)
Kamera inspekcyjna (FIP-425B/435B)

Adaptery do złącz

GP-2175: pokrywa ochronna kamery

FIPT-BOX: plastikowy pojemnik na adaptery

GP-3108: Miękkie etui z przegrodami

GP-2225: Przewód USB - mikro USB  

GP-2226: Wymienna bateria (qty. 1)

GP-2227: Zasilacz sieciowy USB

Uwagi: 

a. Typowo.

b. Pomiar bez użycia adaptera 

c. Oprogramowanie jest sprawdzone za pomocą urządzeń Google Nexus, Apple iPhone i Apple iPad. Inne modele mogą nie być w 100% kompatybilne.

d. Jeden (1) test na minutę. Sonda pozostaje w trybie działania przez 20 sekund podczas każdego testu. 
Jeden (1) test na minutę. Sonda pozostaje w trybie działania przez 20 sekund podczas każdego testu.
Jeden (1) test na minutę. Sonda pozostaje w trybie działania przez 20 sekund podczas każdego testu.
e. Korzystanie z zasilacza sieciowego USB. Gdy sonda jest w użyciu, czas ładowania może trwać dłużej.

f. Zakłócenia WiFi i fizyczne przeszkody mogą wpływać na zasięg odległości.

g. Tryb pojedynczego złącza światłowodowego.



FIP-400B Bezprzewodowa sonda do pomiaru 
                 włókien światłowodowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA URZĄDZEŃ

Model sondy a

FIP-425B =  Bezprzewodowa sonda do cyfrowej kontroli wideo
                    Zautomatyzowana analiza pass / fail
                    Potrójne powiększenie
                    Autocentrowanie
FIP-435B = Bezprzewodowa sonda do cyfrowej kontroli wideo
                   Zautomatyzowana analiza pass / fail
                   Potrójne powiększenie
                   Autocentrowanie

Podstawe adaptery
APC = zawiera FIPT-400-U25MA i FIPT-400-SC-APC
UPC = zawiera FIPT-400-U25M i FIPT-400-FC-SC

FIP-4XXB-XX-XX

Przykład: FIP-425B-UPC-FIPT-400-FC-SC-FIPT-400-U25M

Dodatkowe końcówki FIP-400B  b 

Adaptery bulkhead

FIPT-400-FC-APC = końcówka FC APC do adapterów bulkhead
FIPT-400-FC-SC = końcówka FC i SC  do adapterów bulkheadc

FIPT-400-LC = końcówka LC do adapterów bulkhead                
FIPT-400-LC-APC = końcówka LC/APC  do adapterów bulkhead  
FIPT-400-MU = końcówka MU do adapterów bulkhead               
FIPT-400-SC-APC = końcówka SC APC do adapterów bulkhead d

FIPT-400-SC-UPC = końcówka SC UPC do adapterów bulkhead
FIPT-400-ST = końcówka ST do adapterów bulkhead

Adaptery do patchordów
FIPT-400-U12M = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 1.25 mm 
FIPT-400-U12MA = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli1.25 mm APC
FIPT-400-U16M = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 1.6 mm 
FIPT-400-U20M2 = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 2.0 mm (D4, Lemo)
FIPT-400-U25M = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 2.5 mm c

FIPT-400-U25MA = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 2.5 mm APC d

Zestawy końcówek 
FIPT-400-LC-K =  zestaw końcówek LC zawiera: FIPT-400-LC: końcówka LC do adapterów

przegrodowych, FIPT-400-LC-APC: końcówka LC/APC do adapterów prze-
grodowych, FIPT-400-U12MA: Uniwersalna końcówka do patchordów z ferrulą
1.25 mm APC

FIPT-400-LC-K-APC = zestaw końcówek LC zawiera: FIPT-400-LC-APC: końcówka LC/APC do
adapterów bulkhead oraz FIPT-400-U12MA: uniwersalna końcówka do

                                 patchcordów do ferruli 1.25 mm APC
FIPT-400-LC-K-UPC =  zestaw końcówek LC zawiera : FIPT-400-LC: końcówka LC do adapterów
przegrodowych oraz FIPT-400-U12M: uniwersalna końcówka do patchcordów do ferruli 1.25 mm

Uwagi 

a. ConnectorMax2 Mobile oprogramowanie dostępne w App Store i Google Play ™. 

b. Ta lista przedstawia wybór końcówek pomiarowych, które dotyczą najczęściej używanych złącz i aplikacji, ale nie odzwierciedla wszystkich dostępnych końcówek. EXFO oferuje szeroką gamę
końcówek kontrolnych, adapterów i zestawów przegrodowych dla wielu różnych typów złącz i różnych aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
handlowym firmy EXFO lub odwiedź stronę www.EXFO.com/FIPtips.

c. Zawarta jeśli wybrany został adapter UPC

d. Zawarta jeśli wybrany został adapter APC

Połączenie SMF



EXFO posiada certyfikat ISO 9001 i atestuje jakość tych produktów. EXFO dołożyło wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym arkuszu specyfikacji były dokładne. Jednak nie ponosimy
odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, oraz zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektu, cech i produktów w dowolnym momencie bez zobowiązań. Jednostki miary w tym 
dokumencie są zgodne układem SI. Ponadto wszystkie wyprodukowane produkty EXFO są zgodne z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.EXFO.com/recycle. 
Skontaktuj się z EXFO w sprawie cen i dostępności produktów lub w celu uzyskania numeru telefonu lokalnego dystrybutora EXFO. 

Aby uzyskać najnowszą wersję tej specyfikacji, przejdź do www.EXFO.com/specs.

W przypadku rozbieżności, wersja internetowa ma pierwszeństwo przed wersjami drukowanymi. 

EXFO Siedziba główna  >  Tel.: +1 418 683-0211  |  Bezpłatny : +1 800 663-3936 (USA i Kanada)  |  Fax: +1 418 683-2170  |  info@EXFO.com  |  www.EXFO.com

EXFO obsługuje ponad 2000 klientów w ponad 100 krajach. Aby znaleźć dane kontaktowe lokalnego biura, przejdź do www.EXFO.com/contact.

FIP-400B Bezprzewodowa sonda do pomiaru 
                 włókien światłowodowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA URZĄDZEŃ

Model sondya

FIP-425B = Bezprzewodowa sonda do cyfrowej
                     kontroli wideo
                    Zautomatyzowana analiiz pass / fail
                    Potrójne powiększenie
                    Autocentrowanie

FIP-435B = Bezprzewodowa sonda do cyfrowej
kontroli wideo

                    Zautomatyzowana analiiz pass / fail
                    Potrójne powiększenie
                    Autocentrowanie   
       

Podstawowe adaptery                                                             
APC = zawiera FIPT-400-U25MA i FIPT-400-SC-APC
UPC = zawiera FIPT-400-U25M i FIPT-400-FC-SC

Automatyczne końcówki wielowłóknowee

UPC =  Dla złącz MPO/UPC 12-24 włókna
Dostępne są: FIPT-400-MPO-BLK i FIPT-400-NZ-MPO

APC = Dla złącz MPO/APC12-24 włókna
Dostępne są: FIPT-400-MPO-BLK i FIPT-400-NZ-MPO-APC

X =  Dla złącz MPO/APC  16-32 włókna
Dostępne są: FIPT-MPO-X-BLK i FIPT-NZ-MPO-X

FIP-4XXB-XX-FIPT-400-MF-MPO-XX-XX

Przykład: FIP-435B-UPC-FIPT-400-MF-MPO-APC-FIPT-400-U25M

 Dodatkowe końcówki FIP-400B b 

Adaptery bulkhead
FIPT-400-FC-APC = końcówka FC APC do adapterów bulkhead
FIPT-400-FC-SC = końcówka FC i SC do adapterów bulkhead c

FIPT-400-LC = końcówka LC do adapterów bulkhead           
FIPT-400-LC-APC = końcówka LC/APC do adapterów bulkhead  
FIPT-400-MU = końcówka MU do adapterów bulkhead        
FIPT-400-SC-APC = końcówka SC APC do adapterów bulkhead
FIPT-400-SC-UPC = końcówka SC UPC do adapterów bulkhead
FIPT-400-ST = końcówka ST do adapterów bulkhead

Adaptery do patchordów                                                                                                 
FIPT-400-U12M = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 1.25 mm 
FIPT-400-U12MA = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 1.25 mm APC
FIPT-400-U16M = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 1.6 mm
FIPT-400-U20M2 = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 2.0 mm (D4, Lemo)
FIPT-400-U25M = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 2.5 mm c

FIPT-400-U25MA = uniwersalna końcówka do patchcordów dla ferruli 2.5 mm APC d

Dodatkowa dysza do końcówki FIPT-400-MF
FIPT-400-NZ-MPO = Dla złącz MPO/UPC 12-24 włókna                
FIPT-400-NZ-MPO-APC = Dla złącz MPO/APC 12-24 włókna         
FIPT-400-NZ-MPO-X = Dla złącz MPO/UPC 16-32 włókna

Uwagi

a. ConnectorMax2 Mobile oprogramowanie dostępne w App Store i Google Play ™. 

b. Ta lista przedstawia wybór końcówek pomiarowych, które dotyczą najczęściej używanych złącz i aplikacji, ale nie odzwierciedla wszystkich dostępnych końcówek. EXFO oferuje szeroką
gamę końcówek kontrolnych, adapterów i zestawów przegrodowych dla wielu różnych typów złącz i różnych aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem handlowym firmy EXFO lub odwiedź stronę www.EXFO.com/FIPtips.

c. Zawarta jeśli wybrany został adapter UPC

d. Zawarta jeśli wybrany został adapter APC

e. Funkcja analizy MMF dostępna tylko w ConnectorMax Mobile BASIC dla urządzeń z systemem Android przy użyciu zautomatyzowanych końcówek wielowłóknowych.

Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc. Robot Android jest reprodukowany oraz modyfikowany w oparciu o prace stworzone i 
udostępnione przez Google i użyte zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution License..
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