Platforma
LTB-8
Rackmount
PRZENIEŚ WŁADZE DO TWOJEGO LABORATORIUM

LTB-8 jest potężna, skalowalna, posiada 8 slotów i jest zaprojektowana do
zaawansowanych zastosowań laboratoryjnych, a także nadaje się na linie produkcujną.

KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI
Dwie konfiguracje: pierwsza autonomiczna, druga
zarządzanie infrastrukturą, jednocześnie sterując wieloma
użytkownikami.
Elastyczna i skalowalna: kompaktowe rozwiązanie,
zajmujące 3U wysokości, o bardzo dużej gestości
upakowania modułów, o montażu w szafie bądz na blacie.

Łączność: Port USB 3.0, sieć LAN, Synchronizacja i Intel
vPro AMT dla maksymalnych możliwości połączeń.
Zwiększona wydajność i niezawodność w transmisji danych:

Wykorzystanie metody macierzy RAID 1 w celu dublowania
dysków, ochrony danych oraz rozwiązania nadmiarowości.

Hot Swap: Inteligentny moduł z możliwością stosowania
hot swap, co pozwala na szybką wymiane z platformy do
platformy, albo z platformy stałej do platformy mobilnej.

Otwarta architektura: Dostęp i elastyczność w uruchamianiu
oprogramowania do automatyzacji i skryptu protokołu bez
użycia zewnętrznego PC.

DOSTOSOWANIE PC: Prosty w obsłudze system operacyjny
Windows 8.1 Pro wspierany przez procesor Intel quad-core.
Podnoszenie doświadczenia techników: Optymalne
wykorzystanie metody OOBE (out-of-body-experience),
przy użyciu technologii Intel vPro AMT (Active Management
Technology).

Udostępnianie dla wielu użytkowników: Efektywne
wykorzystanie zasobów testowych i minimlizacja nakładów
inwestycyjnych (CAPEX).

Uzepełniające aplikacje i produkty

Seria kamer do
Inspekcji złącz
FIP-400B

Wielousługowy moduł
testowy 100G
FTBx-88200NGE

Wielousługowy moduł
testowy 10G
FTBx-8870/8880

Łączy użytkowników
EXFO Multilink

SPECYFIKACJA

PA R T O F TH E

Platforma LTB-8

PLATFORMA LTB-8 OD EXFO
Jao pierwsza w swojej klasie platforma LTB-8 jest wszechstronnym rozwiązaniem dla licznych zastosowań transoportu
i przesyłu danych. Niezależnie od tego gdzie używasz platformy w laboratorium projektowania czy na produkcji,
LTB-8 zapewnia użytkownikom większą wszechstronność oraz moc gotową na dzisiejsze wymagania sieciowe.

KORZYŚCI z WINDOWS 8.1 PRO
Dzięki możliwością systemu Windows, będziesz wydajny i będziesz miał dostęp do kompatybilnych z nim aplikacji i usług.

Aplikacje
Korzystaj z tego co zawsze miałes. Pakiet Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), a także inne programy możesz
zainstalować na platformie LTB-8 firmy EXFO, dzięki temu możesz pracować w użyteczny sposób.

Najlepsze odczucia użytkowników

› Szybszy czas startu
› Wielozadaniowy
Znany pulpit

› Explorator Windows
› Uruchumienie pulpitu
› Przycisk startu
Zdalna łączność

› Zdalny pulpit Windows
› Zdalny dostęp do narzędzi od EXFO
Aplikacje dla każdego

› Skype
› Dysk One drive Microsoft
› Sklep Windows

Platforma LTB-8
WIELOUSŁUGOWE MODUŁY TESTOWE DO TRANSPORTU I TRANSMISJI DANYCH

FTBx-88200NGE
Power Blazer

FTBx8870/8880
Seria Power Blazer

Zintegrowane interfejsy CFP4 i QSP28 ułatwiające testowanie
›sieci
› Kompletny zestaw, testów Ethernet zawierających
40/100G
10 GigE na podówjnym porcie, OTN, RFC 6349 i iSAM
od EXFO do testowania 100G
› Kompletny zestaw, testów Ethernet zawierających 10 GigE,
RFC 6349 i iSAM od EXFO do testowania 100G
› SONET/SDH, DSn/PDH, ISDN PRI, FTTA, Fibre
Wieloetapowe OTN, możliwość testowania multiplexing z ODU0
›i wsparcie
Channel i synchronizacja pakietów.
ODUflex
Aż
do
16x
interfejsów
Fibre
Channel
generowanie
ruchu
o
›

rzeczywistej prędkości połączenia i jego monitoring

KONTROLA I WERYFIKACJA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH - ISTOTNY PIERWSZY KROK
Poświęcenie czasu na poprawne skontrolowanie kabla światłowodowego może zapobiec
mnóstwu problemów w transmisji danych, zaoszczędzi Twojego czasu, pieniądze oraz bólu
głowy.
FIP-430B | Pierwsza w pełni zautomatyzowana kamera do inspekcji złącz.
Wbudowane unikalne oprogramowanie do automatycznej regulacji ostrości, FIP-430B
wykonuje analizę inspekcji czoła złącza, zmienia inspekcję włókien w jeden, szybki
i uproszczony proces zapewniający dokładne i spójne wyniki, jakości i czystości złącz
optycznych, która może być wykonywana przez techników na wszystkich poziomach
zaawansowania.

w 100%
zautomatyzowana

1-etapowy
a

cały proces

a

o 57%
krótszy czas inspekcji b

Trzy modele dopasowane do Twoich możliwości:
CECHY
Podstawowy
FIP-410B

Półautomatyczna Automatyczna
FIP-420B
FIP-430B

Trzy poziomy zbliżenia

√

√

√

Przechytywanie obrazu

√

√

√

Rozdzielczość 5 MPX

√

√

√

Automatyczne centrowanie obrazu do włókna

X

√

√

Automatyczna regulacja ostrości

X

X

√

Wbudowana analiza złączy PASS/FAIL

X

√

√

Wskaźnik LED PASS/FAIL

X

√

√

Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj specyfikację seri kamer FIP-400B lub odwiedź stronę www.EXFO.com/keepthefocus .
UWAGI
a. Tylko model FIP-430B.
b. Na podstawie danych pochodzących z badań EXFO, w oparciu o typowy czas analizy.

Platforma LTB-8

OPROGRAMOWANIE DO NARZĘDZI TESTOWYCH

Platforma LTB-8 bazuje na oprogramowaniu do narzędzi testowych mających zwiększyć jej wartość, poprzez zapewninie
dodatkowych możliwośći monitorowania i możliwości przeprowadzania testów kontroli.
DODATKOWE OPROGRAMOWANIE TESTOWE
Wireshark

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

APLIKACJA OPROGRAMOWANIA
ConnectrMax zapewnia błyskawiczne wyniki w pierszywm etapie testów złącze-włókno, jest pierwszą na rynku opartą
na platformie, zautomatyzowaną aplikacją do inspekcji złącz; dostarcza szybką ocenę pass/fail czoła złącza i jest
specjalnie zaprojektowana, tak aby zaoszczędzić czas i pieniądze.

ZDALNA KONTROLA I MONITORING
Użyj zdalnych aplikacji takich jak Java, VNC, zdalny pulpit albo przegladaki www do monitorowania i rozwiązywania
probleów z aplikacjami do testowania za pomocą platformy LTB-8, znajdując się gdziekolwiek na świecie.

Platforma LTB-8

EXFO TFv
EXFO TFv Test Function Virtualization jest pierwszym zestawem zdefiniowanych rozwiązań, które
koncentrują się na wizualizacji funkcji testowych. EXFO TFv oferuje wszystkie korzyści płynące
z wizualizacji dostępnych testów EXFO, które można uaktywnić w dowolnym czasie. To rozwiązanie
jest idealne dla kierowników laboratoriów, którzy chcą dostosować określone wymagania
testowe do swoich potrzeb. Pod parasolem EXFO TFv znajdują się pływające licencje
FTB Anywhere i nowo uruchomione czasowe licencje oprogramowania FTB OnDemand.

KORZYŚCI:

› Maksymalizacja zwrotu kosztów inwestycji wydanych na sprzęt do testowania.
› Zapewnia elastycznosć w budżecie z wykorzystaniem dostosowanych wydatków
CAPEX i/lub OPEX.

› Optymalizuje inwestycje test-asset i zapewnia terminowy dostęp do
wymagań testowych.

› Umożliwia operatorom stopniowo podnosić swoje możliwości, aby dopasować się do
nowo rozwijanych usług.

FTB Anywhere: Pływające licencje
FTB Anywhere od EXFO Connect - pozwala na dostęp użytkownikom platform EXFO
do udostępnianych pływających licencji i do wymagań funkcjonalności - zawsze i wszędzie.
W skrócie, użytkownik jest właścicielem licencji na oprogramowania i może dzielić je pomiędzy
platformami EXFO.

FTB OnDemand: Okresowe licencje na oprogramowanie
FTB OnDemand pozwala klientom na aktywację czasowych licencji oprogramowania
przeznaczonego do różnorakich funkcjonalności (np.: testowanie 100G) wpasowujących
się w potrzeby klienta. Taka elastyczność jest idealna w sytuacjach, kiedy funkcja testu jest
potrzebna tylko do konkretnego projektu lub do nowej usługi, która jest dopiero na etapie
raczkowania.

Platforma LTB-8
Przystosowana do wybranych aplikacji. Zaprojektowana, aby pomoc Ci się dostosować.
Dzieki małym rozmiarom, ogromnej wydajności przetwarzania i bardzo intuicyjnej obsłudze, platforme LTB-8 zoptymalizowano,
tak aby umożliwić użytkownikom wykonywanie testów Ethernet i OTN prosto i skutecznie.
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Przycisk zasilania

7

2x USB 3.0

13 Port BNC synchrnizowany

19 Porty USB 3.0

25 Uziemienie
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Wskaźnik ON/OFF

8

Wskaźnik modułów

14 Port
P RJ45 time-of-day

20 Port VGA

26 Wewnętrzne zasilanie

3

Wskaźnik stanu

9

Przycik modułu hot-swap

15 Zewnętrzny zegar - BNC

21 PORT DVI

4

Wskaźnik dysku twardego

10 Wejścia modułów (max. 8)

16 Przekaźniki kontaktu Dry

22 Port wyświetlacza

5

Wyswietlacz danych systemu

11 Porty Ethernet

17 Wejście Audio

23 Port szeregowy

6

Zarządzający port Ethernet

12 Port BNC (we/wy)

18 Wejście mikrofonu

24 Hard disk drive bay
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Platforma LTB-8
SPECYFIKACJA a
Procesor (CPU)

Intel Quad-core

INTERFEJSY

›Port RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s
›Port USB 3.0
›Porty video DVI i VGA
› uchwyt - VESA

Pamięc

dysk wewnętrzny 256 GB SSD (flash)

Zasilanie

100 – 240 VAC; 50/60 Hz; 13 – 5.5 A

›Port szeregowy RS-232
›Port jack 3.5mm (słuchawki/mikrofon

SPECYFIKACJA FIZYCZNA
Wymiar (W × S × D)

133 mm × 451 mm × 550 mm (5 ¼ in x 17 ¾ in x 21 11/16 in)

Waga

14.2 Kg (31.3 lb)

Temperatura
Operacjna
Prechowywania

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
–40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F)

Wigotność względna

0 % to 95 % (bez kondensacji)

AKCESORIA
GP-10-101

Wzmocniony futerał

GP-2258

Adapter USB/GPIB

GP-130

kabel GPIB (6 ft./2 m)

GP-2259

Podkładki

GP-2016

Kabel RJ-45 LAN (3 metry)

GP-2256

gnizado modułu (in blanco) FTBx

GP-2257

Wsporniki do montażu typu Rack (2 szt.)

UWAGA
a. Wszsytkie specyfikacje przygotowywane są dla 23 °C (73 °F)

BEZPIECZEŃSTWO LASERA
INVISIBLE LASER RADIATION
VIEWING THE LASER OUTPUT WITH
CERTAIN OPTICAL INSTRUMENTS (FOR
EXAMPLE, EYE LOUPES, MAGNIFIERS
AND MICROSCOPES) WITHIN A DISTANCE
OF 100 MM MAY POSE AN EYE HAZARD
CLASS 1M LASER PRODUCT

Platforma LTB-8
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
LTB-8-XX-XX-XX
Podstawowe końcówki inspekcji sondy a
APC = Zawierają FIPT-400-U25MA and FIPT-400-SC-APC
UPC = Zawierają FIPT-400-U25M and FIPT-400-FC-SC

Dodatkowy dysk twardy
00: Bez dysku twardego
RHD: Z dodatkowym dyskiem twardym

Modele wideo-kamery
00 = Bez wideo-kamery inspekcyjnej
FP410B = Cyfrowa wideo-kamera inspekcyjnab
Trzy poziomy zbliżenia
FP420B = Cyfrowa analiza, wideo-kamera inspekcyjnab
Analiza typu pass/fail
Trzy poziomy zbliżenia
Autocentrowanie
FP430B = Cyfrowa analiza, wideo-kamera inspekcyjnab
Automatyczny wyostrznie obrazu
Analiza typu pass/fail
Trzy poziomy zbliżenia
Autocentrowanie

Przykład: LTB-8-RHD-FP-420B-APC
UWAGI
a. Dostępne jeśli wideo-kamera inspekcyjna jest wybrana.
b. Zawiera się w aplikacji ConnectorMax2.
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