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CECHY KLUCZOWE

Szeroka gama opcji miernika mocy, które 
sprostają wszystkich wymaganiom

Jeden, dwa lub cztery detektory w jednym module

Ultra-High-Power™ zdalna głowica do po-
miarów do 37 dBm

Próbkowanie sygnału w sposób ciągły 
z częstotliwością do 5 kHz

IQS-1700/OHS-1700
MIERNIK MOCY I SERIA GŁOWIC DO OPTYKI

Szybki, dokładny, elastyczny pomiar mocy w opartym na platformie rozwiązaniu.

KOMPATYBILNOŚĆ Z PLATFORMĄ

Zintegrowany system kwalifikacji
IQS-600



IQS-1700/OHS-1700

* Chronione przez patent US 7,167,655.

Wykonuj szybkie, wysokowydajne pomiary mocy

MIernik mocy optycznej i seria głowic do optyki IQS-1700/OHS-1700 jest modularną odpowiedzią 
EXFO na wymagania stawiane miernikom mocy. Miernik mocy zaprojektowany dla zintegrowanego 
systemu kwalifikacji IQS-600 dostarcza szybkie, dokładne oraz elastyczne rozwiązanie oparte na 
platformie. 

Prosty w użytkowaniu interfejs

Graficzny interfej użytkownika (GUI), rozwinięty przez EXFO, pozwala na łatwe kontrolowanie utawień miernika.  Ponadto oferuje natychmiastowy 
dostęp do przyciskó programowych, takich jak te uruchamiające pomiar, wykonują śledzenie minimów i maksimów sygnału lub aktywują tryb 
wykresu.

Tryb wykresu

tryb wykresu zapewnia konfigurowalne wyświetlanie pomiarów. Nawet do czterech krzywych naraz. Podczas pracy w trybie ciągłym ekran 
wyświetla pomiary w czasie rzeczywistym.

Szybkie pomiary z poszerzonym zakresem

Unikalny, opatentowany wygląd* IQS-1700 oszczędza czas, redukuje koszty oraz znacząco zwiększa przepustowość, w trybie ciągłym osiągając maksymalną 
wartość 5208 pomiarów na sekundę. Zakres 80 dB i 300 µs czas stabilizacji pozwala na jednoczesne pomiary wysokich i niskich sygnałów na nawet 
dwóch kanałach. Testuj więcej elementów, modułem o niewielkich rozmiarach, dzięki możliwości testowania dwóch kanałów w wysocewydajnym 
mierniku mocy IQS-1700.

Zbieranie danych

Wykonuj pomiary na pojedynczym kanale lub kilku i kanałach jednocześnie oraz zapisuj wyniki w pliku na platformie  IQS lub w sieci. 

Funkcja Min/Max

Ten specjalny tryb pozyskiwania danych pozwala śledzić minimalne i maksymalne wartości mierzone na każdym kanale przez zdefiniowany 
przedział czasu, co pozwala na pomiar komponentu PDL  lub odchyły źródła w czasie.

Pomiary bez złączy 
Używając uniwersalnego adaptera do gołych włókien BFA-3000  możemy wykonywać pomiary na komponencie bez złącza, dzięki głowicy 
optycznej OHS-1700. Wybierz adapter FOA-3000, żeby podłączyć BFA-3000do modułu miernika mocy.
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POMIAR MOCY: WYŚWIETLACZ I CECHY

Ustawienia
Ustaw parametry do jednoczesnego 
testowania wieloknałowego, 
zarządzaj listą najczęściej używanych 
długości fal i zestawem parametrów 
pomiarowych.

Kanał
Zdefiniuj parametry każdego kanału: 
długość fali, jednostkę mocy, tryb 
bezwzględny lub referencyjny oraz ze-
rowanie z panelu sterowania.

Zerowanie
Zacznij sesję pomiarową od zerowania 
dla każdego z kanałów i uniknij
elektronicznego efektu ciemnego prądu.

Ciągłe próbkowanie
Ustaw wymaganą prędkość  
próbkowania w sposób ciągły
do 5208 Hz z IQS-1700.

Wykres
Wybierz typ wykresu i 
wyświetlaj jednocześnie do 4 
kanałów w czasie wykonywa-
nia pomiarów.

Wyświetlacz
Ustaw parametry wyświetalnia, takie jak 
ilosć kanałów, częstotliwość odświeża-
nia. Uruchom standardowy pomiar lub 
min/max.

Konfiguracja
Zapisz ustawienia pomiaru mocy i bądź 
pewien, że masz dobrze ustawione 
urządzenie, nawet jeśli musisz wykonać 
pomiary w pośpiechu.

Tryb wykresu pozwala na wyświetlanie pomiarów 
wysokiej prędkości w czasie rzeczywistym.
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IQS-1700: Remote Power/High-Power Measurement  

Moc, prostota i elastyczność, to wszystko dostajesz jeśli połączysz do dwóch głowic optycznych OHS-1700 z Wysokowydajnym mod-
ułem miernika mocy optycznej IQS-1700. Ta opatentowana* kombinacja pozwala przesunąć sensor miernika mocy do urządzenia, 
które ma być testowane, co podniesie efektywność testowania. 

Taki projekt pozwala na ciągłe testy szczytowych wartości z częstotliwością 5208 próbek/s w ponad 80 dB zakresie, utrzymując czas 
stabilizacji na poziomie 300 µs. Każda głowica jest osobno kalibrowana, co pozwala wymieniać głowice, lub moduły pomiędzy stacja-
mi testowymi bez zmiany dokładności.

wybierz jeden z trzech sensorów, które dostarczają wydajność przekraczającą najbardziej wymagające R&D 
i wymogi producentów:

›  Modele IQS-17X3, które używają detektorów InGaAs, zapewniając imponującą dokłądność na poziomie -87 dBm

›  Modele IQS-17X2X, które używają detektorów GeX, umożliwiają pomiar wysokich mocy do  25 dBm

›  Głowica optyczna OHS-1700-UH**, która dostarczana jest z detektorem Ultra-High-Power™ dla bezpiecznych pomiarów mocy do 37 dBm

*   Chronione przez patent US 6,621,067

**  Chronione przez patent US 6,437,861

PROSTE I ZDALNE TESTOWANIE WYSOKICH MOCY

Umożliwia testy wysokiej mocy

› Do 37 dBm

›  ± 4% niepewność (dokładność)

› Pierwszorzędna liniowość
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SPECYFIKACJE a (SERIE IQS/OHS-1700)  Głowice optyczne mogą pracować interfejsem wysokiej wydajności w modułach IQS-1710/1720/1740.

Model IQS-1712X/1722X/1742X IQS-1713/1723/1743 OHS-1713-UH

Liczba detektorów 1/2/4 1/2/4 1

Typ detektora GeX InGaAs InGaAs i komora integrująca

Rozmiar detektora detektor 2 mm detektor 1 mm Otwór wejściowy 9 mm 

Zakres długości fal (nm) 800 do 1660 800 do 1700 930 do 1660

Zakres mocy (dBm) b, h 25 do −50 8 do −87 37 do −55

Niepewność ±(5 % + 10 nW)  e, h ±(5 % + 2 pW)  f, h ±(4 % + 3 nW)  g, h 

Czułość zależna od polaryzacji (dB) c N/A N/A (0 dBm do −50 
dBm) ±0.008 typ.

Liniowość d ±0.015 dB (10 dBm do −30 dBm) ±0.015 dB (5 dBm do −55 dBm) ±0.11 dB (35 dBm do 30 dBm)
±0.05 dB (30 dBm do 5 dBm)
±0.015 dB (5 dBm do −22 dBm)

Rozdzielczość mocy (dB) h 0.001 (25 dBm to −20 dBm) 0.001 (8 dBm to −50 dBm) 0.001 (37 dBm to −25 dBm)

Rozdzielczość długości fal (nm) 0.01 0.01 0.01

Czas stabilizacji (ms) 0.3 0.3 0.3

Próbkowanie (próbka/s/kanał) do 5208 do 5208 do 5208

Typ włókna (µm)
5/125 do 62.5/125
NA  ≤ 0.3

5/125 do 62.5/125
NA  ≤ 0.3

5/125 do 62.5/125
NA  ≤ 0.4 (z BFA-3000)

UWAGI

a. Dla 1550 nm (chyba, że podano inaczej), dla złącza FC/APC i po 20 min, czasie rozgrzewania
       oraz po wyzerowaniu offsetu.

b. Od 18 °C do 28 °C.

c.  Przy 23 °C ± 3 °C, stałej długości fali (1550 nm), stałej mocy oraz ze złączem FC,
      które nie jest kątowe.

d. Przy stałej temperaturze z zakresu od 0 °C do 40 °C; wmagane zerowanie.

e.  Przy 23 °C ± 1 °C z FOA-322 i złączem FC (niekątowym), pomiędzy 1000 nm a 1650 nm. 
      Dodaj 1 % do niepewności poniżej 1000 nm i 3 % powyżej 1650 nm.

f.  Przy 23 °C ± 1 °C z FOA-322 i złączem FC (niekątowym), pomiędzy  1000 nm a 1640 nm.
       Dodaj 1 % do niepewności poniżej 1000 nm i 6 % powyżej 1640 nm.

g.  Przy 23 °C ± 1 °C z FOA-322 i złączem kątowym FC, pomiędzy 1290 nm a 1340 nm, 
oraz pomiędzy 1420 nm i 1640 nm. Dodaj 2 % do niepewności poniżej 1000 nm, 1 % pomiędzy 1370 
nm i 1420 nm i 5 % ponad 1640 nm. Wszystkie niepewności sprawdzane w dniu kalibracji. 
Długości fal nie mogą pokrywać się z pikami wodnymi. 

h. Czas uśredniania 1 s.

i.    Dla mocy optycznej > 35 dBm, maksymalna temperatura pracy to 30 °C. Z FOA-396, 
maksymalna temperatura pracy to 25 °C. 

j.  Od 0 °C do 40 °C.

SPECYFIKACJE OGÓLNE
IQS-1710/1720/1740
IQS-1713/1723/1743
IQS-1712X/1722X/1742X

OHS-1713-UH

Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.)
125 mm x 36 mm x 282 mm
(415/16 in x 17/16 in x 111/8 in)

42 mm x 79 mm x 190 mm
(15/8 in x 31/8 in x 71/2 in)

Waga 0.64 kg   (1.4 lb) 0.5 kg   (1.1 lb)

Temperatura
Pracy i

Przechowywania

0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)
−40 °C do 70 °C
(−40 °F do 158 °F)

0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)
−40 °C do 70 °C
(−40 °F do 158 °F)

Number of ports 1/2/4 1

Wilgotnosć względna j 0 % to 80 % 
nieskondensowana

0 % to 80 % 
Nieskondensowana

Zdalne sterowanie With IQS-600: GPIB (IEEE-488.1, IEEE-488.2), Ethernet and RS-232.

Sterowniki do urządzenia LabVIEW™, komendy SCPI i biblioteka sterowników COM/DCOM.

Standardowe akcesoria Instrukcja obsługi, jeden adapter na włókno na kanał, Certyfikat Zgodności z RoHS i Certyfikat kalibracji.



EXFO is certified ISO 9001 and attests to the quality of these products. EXFO has made every effort to ensure that the information contained in this specification sheet is accurate.  However, we accept no 
responsibility for any errors or omissions, and we reserve the right to modify design, characteristics and products at any time without obligation. Units of measurement in this document conform to SI standards 
and practices. In addition, all of EXFO’s manufactured products are compliant with the European Union’s WEEE directive. For more information, please visit www.EXFO.com/recycle. Contact EXFO for prices 
and availability or to obtain the phone number of your local EXFO distributor. 

For the most recent version of this spec sheet, please go to the EXFO website at www.EXFO.com/specs.

In case of discrepancy, the Web version takes precedence over any printed literature.   

EXFO Headquarters  >  Tel.: +1 418 683-0211  |  Toll-free: +1 800 663-3936 (USA and Canada)  |  Fax: +1 418 683-2170  |  info@EXFO.com  |  www.EXFO.com

EXFO serves over 2000 customers in more than 100 countries. To find your local office contact details, please go to www.EXFO.com/contact.

IQS-1700/OHS-1700

SPIQS1700/OHS1700.7AN © 2014 EXFO Inc. All rights reserved.   
2008

Printed in Canada 14/09      

INFORMACE O ZAMÓWIENIU

IQS-17XX-FOA-XX

OHS-1713-UH-FOA-XX-XM

Złącza do adapterów
FOA-316 = SMA 906 ultra-low-reflection
FOA-322 = FC ultra-low-reflection: FC (PC/SPC/UPC/APC), NEC-D3
FOA-328 = DIN 47256 (LSA) ultra-low-reflection: DIN 47256 (PC/APC)
FOA-332 = ST ultra-low-reflection: ST (PC/SPC/UPC)
FOA-340 = Diamond HMS-0, HFS-3 (3.5 mm) ultra-low-reflection
FOA-354 = SC ultra-low-reflection: SC (PC/SPC/UPC/APC)
FOA-376 = FSMA HMS-10/AG, HFS-10/AG ultra-low-reflection
FOA-384 = Diamond HMS-10, HFS-13 ultra-low-reflection
FOA-392B = MTP ultra-low-reflection
FOA-393B = MT-RJ ultra-low-reflection
FOA-396 = E-2000 ultra-low-reflection (PC/APC)
FOA-397 = LX.5 ultra-low-reflection
FOA-398 = LC ultra-low-reflection
FOA-399 = MU ultra-low-reflection
FOA-3000 = Adapter for BFA-3000
FOA-8100 = BFA adapter

Przykład: OHS-1713-UH-FOA-322-1M

Kable
1M = 1 m kabel interfejsu (std)
2M = 2 m kabel interfejsu

Adaptery do złącz
FOA-316 = SMA 906 ultra-low-reflection
FOA-322 = FC ultra-low-reflection: FC (PC/SPC/UPC/APC), NEC-D3
FOA-328 = DIN 47256 (LSA) ultra-low-reflection: DIN 47256 (PC/APC)
FOA-332 = ST ultra-low-reflection: ST (PC/SPC/UPC)
FOA-340 = Diamond HMS-0, HFS-3 (3.5 mm) ultra-low-reflection
FOA-354 = SC ultra-low-reflection: SC (PC/SPC/UPC/APC)
FOA-376 = FSMA HMS-10/AG, HFS-10/AG ultra-low-reflection
FOA-384 = Diamond HMS-10, HFS-13 ultra-low-reflection
FOA-396 = E-2000 ultra-low-reflection (PC/APC)
FOA-397 = LX.5 ultra-low-reflection
FOA-398 = LC ultra-low-reflection
FOA-399 = MU ultra-low-reflection

Liczba kanałów 
1 = Jeden kanał
2 = Dwa kanały      
4 = Cztery kanały

Detektor
0 = Bez detektora, do użytku z OHS-1713-UH                
2X = Detektor GeX
3 = Detektor InGaAs

Przykład: IQS-1743-FOA-322

Moduł miernika mocy

OPCJONALNE AKCESORIA
BFA-3000 = Uniwersalny adapter do gołego włókna, do użytku z FOA-8100 a

GP-3010B = 1 m kabel interfejsu b

GP-3011B = 2 m kabel interfejsu b

UWAGI

a. Do użytku tylko z OHS-1700.

b. Tylko do OHS-1713-UH.


