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Miernik mocy PON PPM-350C  

Unikalne zarządzanie cyklem pracy dla szybszego wdrażania PON

KLUCZOWE CECHY
Równoczesne pomiary wszystkich sygnałów PON* w
dowolnym miejscu w sieci

Innowaycjny sposób zarządzania cyklem pracy dla 
zwiększenia wydajnosci rutynowych testów

Wzmocniona, wytrzymała i odporna na warunki 
atmosferyczne budowa

Chroniony format danych dla zagwarantowania 
autentyczności wyników testowych

2014

GLOBAL
PORTABLE FIBER OPTIC TEST EQUIPMENT

MARKET LEADERSHIP AWARD

Feature(s) of this product is/are protected by US Patents 7,187,861, 7,995,915 and 8,861,953 and pending application(s); Chinese patent 200480022721.7; Chinese pending patent 
CN1102611497A; European Patent 1,673,881 and associated national entries in numerous European countries; German Utility Patent 202004021208.0; Russian Federation Patent 2,345,490; 
and/or Canadian Patent 2,541,838.
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FRONTRUNNER DZIAŁA TERAZ SZYBCIEJ

Podczas pierwszego wdrożenia sieci FTTH firma EXFO była na miejscu, aby ją przetestować. Użyta została wtedy nowatorska technika 
wykonująca równoległe pomiary kanałów Upstream/Downstream  poprzez przezroczyste połączenie Pass-Through.  W  zasadzie  firma 
EXFO wprowadziła wtedy na rynek serię pionierskich mierników PPM-350, które szybko wyrobiły sobie pozycję absolutnego lidera na 
rynku mierników mocy dla sieci PON –ponad 35000 jednostek sprzedanych zostało do dnia dzisiejszego –odgrywając istotną rolę w 
głównych wdrożeniach FTTH na świecie.

Od tamtego czasu trwają ciągłe prace nad ulepszeniem jednostki, które doprowadziły do powstania najlepszego miernika mocy 
PON jaki kiedykolwiek powstał. PPM-350C umożliwia wykonywanie szybkich testów wszystkich sygnałów PON w każdym miejscu 
sieci. Nowe możliwości  zarządzania  cyklem  pracy  oraz  wzmocniona  odporność  na  niekorzystne  warunki  znacznie  zwiększą  
wydajność codziennych czynności wdrożeniowych

Co więcej, port wizualnego lokalizatora uszkodzeń pozwala na łatwą identyfikację włókien oraz lokalizację makrozgięć. Jednostka ta 
posiada również diody LED wskazujące wyniki Pass/Warning/Fail na podstawie progów zdefiniowanych przez użytkownika.
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Rys. 1.Typowe zastosowanie filtra Pass-Through w sieci PON.
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NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ
Dzięki  wzmocnionej, odpornej na warunki pogodowe budowie  i  wyjątkowo  prostemu  interfejsowi  użytkownika  oraz  
wszystkich  zaletach  swojego poprzednika  (PPM-350B),  miernik  mocy  PON  PPM-350C ustanawia nowy poziom wśród testów 
FTTx. Dostarcza szybkich, pewnych wyników nawet podczas pomiarów w trudnych warunkach, takich jak chłód, wilgoć lub wiatr.

Łatwo dostępne przechowywanie danych
Możliwości  przechowywania  danych  dostarczają  wyjątkowej  elastyczności  
podczas korzystania z miernika. Urządzenie oferuje szybki i prosty transfer 
danych, przechowywanie wyników testowych do przyszłych porównań oraz 
szeroki zakres  raportów FTTH. Co więcej, PPM-350C umożliwia przechowywanie 
do 1000 wyników testowych, które można pobierać poprzez interfejs USB.

Równoległe pomiary wszystkich sygnałów PON
PPM-350C  działa  przezroczyście,  pozwalając  na  równoległe  pomiary  i  
wyświetlanie wszystkich  sygnałów  PON – głosu,  danych  i  wideo.  Ta  
opatentowana,  wbudowana technologia ułatwia testy aktywacji usług i 
rozwiazywanie problemów.

Szybka i wydajna inspekcja wizualna
Opcjonalny wizualny lokalizator uszkodzeń (VFL) urządzenia PPM-350C 
umożliwia szybkie i łatwe  rozwiazywanie  problemów  dzięki  możliwości  
identyfikacji  pęknięć,  zgięć, uszkodzonych złączy i spawów oraz innych 
przyczyn utraty sygnału. Ta przydatna opcja pomaga skrócić czas naprawy i 
poprawia produktywność zespołów terenowych.

Automatyczne wskaźniki Pass/Warning/Fail
Jako dodatek do definiowanych przez użytkownika progów testowych, nowy 
miernik mocy PON  firmy EXFO posiada diody LED wskazujące wyniki Pass/
Warning/Fail, które pozwalają jasno i szybko określić poziom mocy w sieci. 
Ta przyjazna dla użytkownika funkcja znacznie ułatwia weryfikację QoS.

Wzmocniona i odporna na warunki pogodowe budowa
Dzięki  wyjątkowo mocnej  i  w  pełni  wodoodpornej  budowie,  PPM-350C  
jest  idealnym narzędziem  dla techników pracujących w terenie. Co więcej,  
przystosowana obudowa zawiera  również  wodoodporną  klawiaturę,  klapkę  
zasłaniającą  porty  oraz  przykrywkę ochronną.



UNIKATOWY SPOSÓB ZARZĄDZANIA CYKLEM PRACY DLA
SZYBSZYCH WDROŻEŃ
Zagwarantuj autentyczność każdego pomiaru

Wyeliminuj  zgadywanie  dzięki  wszechstronnemu  i  łatwemu  w  użyciu  interfejsowi  
do przechowywania danych firmy EXFO, zaprojektowanemu z myślą o testowaniu sieci 
PON. Wyniki testowe mogą być teraz przechowywane z informacjami na temat OLT, 
ONT a nawet poszczególnych lokalizacji. Dodatkowo zapisywane są one w chronionym  
formacie  danych, zapewniającym pełną autentyczność dla każdego pomiaru

Dopasuj nazwy wewnętrznych i zewnętrznych lokalizacji
Komputerowy interfejs pozwala na łatwe dopasowywanie nazw dla OLT, ONT oraz innych 
lokalizacji. Rozpocznij testy bez czekania; nie marnuj czasu na nazywanie plików. Ta 
oszczędzająca czas funkcja eliminuje dodatkowo ryzyko popełnienia błędu. Każdy plik 
jestdokładnie nazywany, wiec nie ma potrzeby zawracania sobie głowy zmienianiem 
nazwy każdego pliku po powrocie do biura.
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WYELIMINUJ BŁĘDNE NAZWY PLIKÓW I PRZYSPIESZ RUTYNOWE TESTY

Dodatkowo, jeżeli tryb Job Editor nie został skonfigurowany, wciąż istnieje możliwość przechowywania wyników razem z ich 
domyślnymi nazwami dla szybszych i bardziej wydajnych testów.
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ONT installed on the driveway side of the home close to side entry.
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PPM-350C zawiera tryb Job Editor, który pozwala prekonfigurować nadchodzące zadania w pamięci jednostki. W momencie przybycia 
do danej lokalizacji wystarczy po prostu wybrać ID zadania, numer ONT oraz miejsce zapisu dla szybkiego przechowywania danych–
powodując, że konieczność noszenia ze sobą w teren harmonogramu prac staje się przeszłością. Jest to najlepszy sposób na łączenie 
wyników z klientami/aktywacjami, a odbywa się on w trzech prostych krokach:
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KONFIGURACJE
PPM-352C PPM-353C

Dwa porty pass-through: wszystkie długości fali x x

Sygnał Downstream OLT (1490 nm) x x

Sygnał wideo Downstream RF (1550 nm) x

Sygnał Upstream BPON ONT do 622 Mbit/s, zgodnie z ITU 983 (A, B, C) x x

Sygnał Upstream EPON i GPON ONT do 1.25 Gbit/s, zgodnie z 
ITU 984 i IEEE 802.3ah

x x

TRYB FTTx 
PPM-352C PPM-353C

Zakres pomiaru mocy — strefa dla ciągłego strumienia danych (dBm)
1310 nm 
1490 nm 
1550 nm

8 do –40
12 do –40
25 do –40

8 do –40
12 do –40

N/A

Możliwość pomiaru Burst CO do ONT CO do ONT

Zakres pomiaru Burst b (dBm)
1310 nm 8 do –30 8 do –30

ORL e (dB)
1550 nm 55 55

Straty wtrąceniowe Pass-through b (dB) 1.5 1.5

Pasmo widma (nm)
1310 nm 
1490 nm 
1550 nm

1260 do 1360
1480 do 1500
1539 do 1565

1260 do 1360
1480 do 1500
1539 do 1565

Niepewność mocy  b, c, d (dB) 0.5 0.5

Skalibrowane długości fali (nm) 1310/1490/1550 1310/1490

Ustawienia progów
10 konfigurowalnych ustawień 
progów z możliwością nazywania 

10 konfigurowalnych ustawień 
progów z możliwością nazywania 

SPECYFIKACJE a

Uwagi

a. W temperaturze pokojowej.

b. Typowo.

c. Około –7 dBm, CW.

d. Dla skalibrowanych długości fali.

e. Dla złączy APC.

f. Bez baterii.

g. Wykluczając zużycie złączy.

TRYB OPM (BROADBAND CW)
Zakres pomiary mocy (dBm) 

1310 nm
1490 nm
1550 nm

25 do –40
25 do –40
25 do –40

ORL e (dB) 

1550 nm 55

Niepewność mocy  b, c, d (dB) 0.5

Skalibrowane długości fali (nm) 1310/1490/1550

SPECYFIKACJE OGÓLNE
Wymiary (H x W x D) 195 mm x 100 mm x 57 mm (7 11/16 in x 4 in x 2 ¼ in)

Waga f 0.4 kg (0.9 lb)

Temperatura
 Pracy
 Przechowywania f

–10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F)
–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

Wilgotność względna 0% do 95% bez kondensacji

Czas pracy na bateriach b (h) 
Tryb FTTx (burst) 
Tryb OPM (CW) 

35
80

Liczba portów 2

Gwarancja i rekomendowany 
okres kalibracji (lata) g 3

STANDARDOWE AKCESORIA
Instrukcja obsługi, kabel USB, pasek na rękę, pokrywa 
ochronna dla portów optycznych

BEZPIECZEŃSTWO LASERA

21 CFR 1040.10 
AND IEC 60825-1:2007
CLASS 3R WITH 
VFL OPTION



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 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.
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INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Modele
PPM-352C = Miernik mocy PON, dwa porty,

roszerzony zakres, BPON, EPON, GPON
Tryb FTTx : 1310/1490/1550 nm

PPM-353C =  Miernik mocy PON, dwa porty, 
rozszerzony zakres, BPON, EPON, GPON
Tryb FTTx: 1310/1490 nm

Wizualny lokalizator uszkodzeń
00 = Bez wizualnego lokalizatora uszkodzeń
VFL = Z wizualnym lokalizatorem uszkodzeń

PPM-35XC-XX-XX

Przykład: PPM-352C-VFL-EA-EUI-91

Złącza a

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
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

Uwaga

a. Te same złącza dla obu portów.
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Skontaktuj się z nami:
Tel.: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl
Lenartowicza 24, 93-143 Łódź


