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FPM-600

Moduły testowe SONET/SDH
FTB-8115 – FTB-8120  
FTB-8130 – FTB-8140

2011

GLOBAL PORTABLE FIBER OPTIC 
TEST EQUIPMENT MARKET 
SHARE LEADERSHIP AWARD

Najbardziej kompaktowy i wytrzymały przenośny tłumik na rynku

Niskie koszty posiadania: 3-letnia gwarancja oraz zalecany okres 
wzorcowania

Trzy tryby pracy: Absolute, Relative oraz Power

Podświetlany ekran, zoptymaliozwany do pracy w słabym oświetleniu

Możliwość zdalnego sterowania przez USB

Bateria Li-Ion z możliwością ładowania

Możliwość pomiaru mocy do 24 dBm, co pozwala na 
dopasowanie się do każdego zastosowania, w tym CATV i telco

Gotowy do testów BER: wysoka rozdzielczość optyczna 0,01 dB

Gotowy na FTTx: obsługuje długości fal 1310, 1490, 1550 oraz 1625 nm 

FVA-600

Zapewnia najwyższą wydajność pośród podręcznych 
tłumików optycznych dostępnych na rynku

ZASTOSOWANIAKLUCZOWE FUNKCJE

POWIĄZANE PRODUKTY

TŁUMIK REGULOWANY



Siedziba EXFO         T +1 418 683-0211    Toll-free +1 800 663-3936 (USA i Kanada)

EXFO posiada ponad 2000 klientów w ponad 100 krajach.

EXFO posiada certyfikat ISO 9001 i potwierdza jakość tych produktów. EXFO dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej specyfikacji były dokładne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek 
błędy lub przeoczenia i zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu, charakterystyk i produktów w dowolnym momencie bez zobowiązań. Jednostki miary w tym dokumencie są zgodne ze standardami i praktykami SI. 
Dodatkowo, wszystkie produkty EXFO są zgodne z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej.

W przypadku rozbieżności, wersja internetowa ma pierwszeństwo przed wersją papierową.

FVA-600

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

STANDARDOWE AKCESORIA

Instrukcja obsługi, certyfikat kalibracji, naklejki w pięciu językach, ładowarka AC, adapter złącza (EUI-XX), 
bateria litowo-jonowa, pasek na ramię, półsztywna torba transportowa, kabel USB , instrukcja obsługi na 
płycie CD

a. Przy 23 °C ± 3 °C.

b. Przy 1310 nm ± 30 nm.

c. Przy 1550 nm ± 40 nm.

d. Bez uwzględniania złączy.

e. Typowo.

f. Przy minimalnych stratach wtrąceniowych.

g. Długotrwała ekspozycja na maksymalną 
moc wejściową wpływa na kalibrację 
liniowości.

h. Przy 1310 nm ± 1 nm i 1550 nm ± 1 nm.

i. Z uwzględnieniem złączy.
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FVA-600-B-XX
Złącze
EI-EUI-28 = UPC/DIN 47256
EI-EUI-76 = UPC/HMS-10/AG
EI-EUI-89 = UPC/FC narrow key
EI-EUI-90 = UPC/ST
EI-EUI-91 = UPC/SC
EI-EUI-95 = UPC/E-2000
EI-EUI-98 = UPC/LC

EA-EUI-28 = APC/DIN 47256
EA-EUI-89 = APC/FC narrow key
EA-EUI-91 = APC/SC
EA-EUI-95 = APC/E-2000
EA-EUI-98 = APC/LC

Przykład: FVA-600-B-EI-EUI-89

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Wymiary (W x S x G) 190 mm x 100 mm x 62 mm

Waga 0.6 kg

Temperatura Pracy
Przechowywania

–10 °C do 50 °C  
–40 °C do 70 °C 

Wilgotność względna 0 % do 95 % bez kondensacji

Zasilanie Zasilanie AC oraz bateria Li-Ion

SPECYFIKACJA a

Typ włókna (μm) 9/125

Skalibrowane długości fal (nm) 1310/1550

Zakres długości fali (nm) 1250 do 1625

Krok zmiany długości fali (nm) 1

Maksymalne tłumienie (dB) 65

Straty wtrąceniowe (dB) b, c, d ≤1.5

Rozdzielczość (dB) 0.01

Liniowość (dB) b, c, e ±0.1

Powtarzalność 2σ (dB) c ±0.1

Optyczne straty odbiciowe (dB) f, h, i >50

Maksymalna moc wejściowa (dBm) g 24

Czas pracy na baterii (godziny) e >300

Gwarancja i zalecany okres wzorcowania (lata) 3

1 Podświetlana klawiatura i ekran

2 Uniwersalne interfejsy optyczne

3 Ładowarka AC

4 Port USB
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