
 

 

  

Platforma FTB-2 Pro 
KOMPAKTOWA PLATFORMA WSPIERAJĄCA WIELOPOZ IOMOWE 

TESTOWANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII  

Najbardziej kompaktowa platforma wspierająca wielopoziomowe testowanie 

zaawansowanych technologii 

KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI 

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: zautomatyzowane 
zarządzanie zasobami; dane przesyłane są w chmurze do 
zewnętrznych, dynamicznych baz danych 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

 

  Kamera inspekcyjna (wkrótce) 

  FIP-400 



 

 

MOC KTÓREJ POTRZEBUJESZ DO SZYBKICH APLIKACJI 

FTB-2 Pro oferuje wszystkie zalety urządzenia wyższej klasy w dogodnej wielkości, w postaci platformy 

testowej, którą można zabrać w każde miejsce. 

 

 

  

  

Wdrażanie 40G i ROADM 
Podłącz analizator OSA do kompaktowej, przenośnej platformy pomiarowej dla szybkiego i dokładnego 
uruchamiania DWDM oraz sieci o wysokich przepustowościach – do  100 Gbit/s. 

Testy wielousługowe 
Z łatwością uruchamiaj, waliduj i rozwiązuj problemy z DSn/PDH, SDH i usługami ethernetowymi do 10 
Gbit/s . 
w konwergentnych sieciach optycznych. 

Platforma FTB-2 Pro 

Testowanie Ethernetu w zakresie od 10 Mbit/s do 10 Gbit/s 
100 % przepustowość przy testowaniu ruchu IP do 100G; aktywacja usług RFC 2544 i Y.1564 z pełnymi 
statystykami, pobieraniem pakietów, filtrowaniem ruchu, pingami i traceroute z ocenami pass/fail. 

Charakteryzacja włókien 
Testy OTDR/iOLM połączone z inspekcją włókien i pomiarami mocy optycznej do charakteryzacji łączy. 

APLIKACJE 

Analizator kanału optycznego    FTB-5230S-OCA 

Analizator widma optycznego   FTB-5230S 

      FTB-5240S 

OTDR      FTB-7200D 

      FTB-7300E 

      FTB-7400E 

FTB-7500E 

FTB-7600E 

Wielopoziomowe testy    FTB-8830NGE 

Wielopoziomowe testy 10M do 100G  FTB-881000NGE 

OTDR      FTB-88100G 

OPTYCZNE MODUŁY TESTOWE 

MODUŁY TRANSPORTOWE I DATACOM 



 

 

ZAPEWNIENIE UNIKALNEJ WYDAJNOŚCI 

Platforma FTB-2 Pro wykorzystuje wydajny procesor quad-core zapewniający niezrównaną szybkość i wydajność 

dla najbardziej wymagających aplikacji testowych. 

ZALETY SYSTEMU WINDOWS 8.1 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 wydajność 

 Krótszy czas uruchomienia 

 Wielozadaniowość 

Przyjazny pulpit 

 Eksplorator plików 

 Bootowanie do pulpitu 

 Przycisk Start 

Aplikacje dla każdego 

 Skype 

 OneDrive 

 Windows Store 

Podłączaj różne urządzenia peryferyjne: drukarki, aparaty, klawiatury, myszy itp. 

OPCJE OPTYCZNE PLUG-AND-PLAY 

Platforma może zawierać opcje optyczne plug-and-play, które mogą być zakupione w momencie gdy ich 

potrzebujesz, w momencie kiedy je zamówisz lub późniejszym czasie. W każdym przypadku instalacja jest prosta. 

Optyczny miernik mocy 

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 złączy 

 Auto-Switching 

 Oferuje przechowywanie pomiarów i raportowanie 

 Wybór siedmiu standardowych lub skalibrowanych długości fali CWDM 

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). 
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Poświęcenie czasu na poprawną inspekcję włókna optycznego może 

zapobiec przed mnóstwem problemów, jednocześnie oszczędzając czas  

i pieniądze. 
FIP-430B|Pierwsza w pełni automatyczna kamera inspekcyjna 

Kamera FIP-430B zawierająca system automatycznego dopasowania 
ostrości automatyzuje każdorazową operację inspekcji czoła złącza, 

zmieniając ten krytyczny proces w jedną szybką i łatwą czynność, która 
może być wykonana, przez każdego technika. 

 100%    1-etapowy   57% 
Automatyzacji a       proces a         krótszy czas  testu b 

          Podstawowa     Pół-automatyczna   W pełni automatyczna 

          FIP-410B      FIP-420B      FIP-430B 

Trzy poziomy powiększenia 

Przechwycenie obrazu 

Przetwornik CMOS 5 Megapikseli 

Funkcja automat. centrowania włókna 

Funkcja automat. ostrości 

Wbudowana analiza pass/fail 

LEDowy wskaźnik pass/fail 

CECHY 

INSPEKCJA WŁÓKIEN I CERTYFIKACJA – PIERWSZY ISTOTNY KROK (WKRÓTCE) 

Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj specyfikacje FIP-400B lub odwiedź stronę  www.EXFO.com/keepthefocus 

Notatki 

a. Tylko model FIP-430B 

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



 

 

NARZĘDZIA TESTOWE DLA PLATFORMY FTB-200 

Narzędzia testowe EXpert to seria testowych narzędzi programowych, podnoszących wartość platformy  
FTB-200, oferujących dodatkowe możliwości testowe bez potrzeby dołączania dodatkowych modułów lub jednostek. 

 
EXpert TEST TOOLS 

 
 

 

 

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 
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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. 
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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 
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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 WYSOKICH PRĘDKOŚCIACH  I WIELOPOZIOMOWEJ ANALIZIE 

Platforma FTB-2 Pro 

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 
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SPECYFIKACJE TECHNCZNE ᵃ SPECYFIKACJE OGÓLNE 

AKCESORIA 

Wyświetlacz Dotykowy, kolorowy, 1280 x 800 TFT, 256mm (10.1 cali) 

Interfejsy  RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s  

Dwa porty USB 2.0 

Jeden port USB 3.0 

Port wyświetlacza 
Wejście słuchawkowe 

Przechowywanie 64 GB pamięci wewnętrznej (flash)   

Baterie  Baterie Li-Ion do wielokrotnego ładowania 

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

Komputer  Procesor Quad-core / 4 GBRAM / Windows 8.1 Pro 

 

Rozmiar (W x D x S) 199 mm x 333 mm x 119 mm 

   (7 13/16 cala x 13 1/8 cala x 4 11/16 cala) 

Waga C   3.4 kg (7.5 lb) 

 
Temperatura 
     Operacyjna  0°C do 50°C (32°F do 122°F) 
     Przechowywania b -40°C do 60°C (-40°F do 140°F) 

Wilgotność względna 0% do 95%  bez kondensacji 

SPECYFIKACJE WBUDOWANEGO MIERNIKA MOCY PM-200 ᵈ 

Skalibrowane długości fali (nm)  850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 
 
Opcjonalne, skalibrowane                             1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490,  

długości fali CWDM (nm)                              1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1383, 1625 
 

Zakres mocy (dBm)e   27 do -50  

Niepewność           ± 5% ± 10nW  

Rozdzielczość wyświetlacza (dB)  0.01 = max do -40 dBm 

0.1 = -40 dBm do -50 dBm 

LOKALIZATOR USZKODZEŃ (VFL) (OPCJA) BEZPIECZEŃSTWO LASERA 

Uwagi 

a. Wszystkie specyfikacje zgodne przy 23 °C 
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 140°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, 650 nm ± 10 nm 

CW/Modulowany 1 Hz 

Typowa    dla 62.5/125 µm: >-1.5 dBm (0.7 mW) 
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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 


