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FTB-610 Moduł Testowy do 
Szerokopasmowych Sieci Miedzianych 
ZAAWANSOWANE TESTY KABLI MIEDZIANYCH 

Z ANALIZĄ USZKODZEO SMARTR™ 

Najprostsze i najbardziej wydajne narzędzie do  analizy i rozwiązywania zaawansowanych problemów 
szerokopasmowych obwodów miedzianych oraz FTTN. 

 

KLUCZOWE CECHY I KORZYŚCI 
Technologia SmartR automatycznie identyfikuje  
i lokalizuje typowe usterki wykorzystując intuicyjny 
wyświetlacz graficzny oraz prosty język 

Zaawansowane testy szumów w sieciach 
szerokopasmowych umożliwiające łatwe zrozumienie  
specyfiki szumów w usługach triple-play 

 
Testy izolacji wysokich napięd długich par przewodów  
i rozległych sieci zasilających 

 
Zaawansowany moduł testowy do  szerokopasmowych  
obwodów miedzianych, wbudowany   miernik mocy 
optycznej oraz Wizualny Lokalizator Uszkodzeo (VFL)  
to idealne narzędzie dla wykwalifikowanych inżynierów 
zajmujących się rozwiązywaniem problemów  
z obwodami FTTN 

 

MODEL Z  

SERII FTB DLA MIEDZI 
  FTB-635 

Szerokopasmowy  Moduł Testowy 

do Miedzi i DSL 
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IDEALNE NARZĘDZIE DO TESTOWANIA SZEROKOPASMOWYCH SIECI MIEDZIANYCH 

Tester FTB-610 do miedzianych sieci szerokopasmowych, umieszczony w poręcznej modularnej platformie FTB-1, 

ułatwia technikom testowanie szerokopasmowych obwodów miedzianych wykorzystując automatyczne analizy  

i wyświetlając lokalizacje uszkodzeo kabli szerokopasmowych na dużym, kolorowym ekranie dotykowym. 

Rozwiązanie to łączy  w sobie opcje z optyki FTB-1 z zaawansowanym modułem testowym do miedzi tworząc 

kompletne narzędzie do rozwiązywania problemów z obwodami FTTN. 

FTB-610 zapewnia wszystkie typowe narzędzia testowe potrzebne do rozwiązywania podstawowych problemów  

z obwodami, takie jak multimetr, balans, miernik szumów VF, lokalizator i dialer POTS, TDR i RFL, jak również 

znajdywanie odległych uszkodzeo, zaawansowana analiza sygnału i szumu. Wyposażony w technologię SmartR, FTB-

610 automatycznie analizuje wyniki testów, eliminując wszelkie niejasności umożliwiając użytkownikowi znalezienie, 

przegląd i naprawę typowych uszkodzeo kabli. Duży, kolorowy, 7’’ wyświetlacz dotykowy prezentuje graficzny opis 

uszkodzenia kabla. Architektura bazująca na systemie Windows zapewnia wiele opcji łączenia się z urządzeniem do 

pobierania i wysyłania od ręki wyników testów i raportów, jak również zarządzanie zestawem testów wykonywanych 

w terenie zdalnie dzięki EXFO Connect. 

 

 

 

 

 

 

PRACUJ SPRAWNIEJ Z FTB-610 

Wyposażony w technologię SmartR, FTB-610 umożliwia technikom i inżynierom pracowad szybciej- nie ciężej. Jest to 

następna generacja testowania kabli telco, która automatycznie identyfikuje i lokalizuje typowe uszkodzenia 

obwodów i prezentuje wyniki w postaci intuicyjnych graficznych komunikatów w prostym do zrozumienia języku. 

Funkcja PairDetective™ automatycznie przeprowadza najczęściej używane testy linii przedstawiając łatwe do 

zrozumienia, określone kolorami wyniki w postaci graficznej opisane prostym językiem oraz używa wskaźników 

Pass/Faili do określenia panujących warunków, takich jak zwarcia, uziemienia, przerwy w obwodzie,  odczepy, 

fluktuacje. Funkcja FaultMapper™ zapewnia dodatkową możliwośd identyfikowania uszkodzeo pogarszających jakośd 

usług, takie jak mostki, zwarcia, uziemienia i przerwy w obwodzie. Wyjątkowa funkcja SmartR firmy EXFO rysuje 

łatwy do zrozumienia graf pary przewodów, sprawiając, że rozwiązywanie problemów z miedzią jest prostsze niż 

kiedykolwiek wcześniej. 
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WIĘCEJ MOCY, POSZERZONY ZASIĘG 

Większy zasięg oznacza większy dochód i więcej klientów – FTB-610 posiada zdolnośd  testowania przebicia izolacji 

nawet najdłuższych pętli. 

SZEROKOPASMOWA ANALIZA SZUMÓW 

FTB-610 umożliwia wykonywanie testów szumu do 30 MHz i dokładnie identyfikuje szum w kablach 

szerokopasmowych. Zarówno testy wąskopasmowe i szerokopasmowe  zapewniają wgląd w kwestię szumów 

oddziałujących na jakośd usług. 

MULTITECHNOLOGIA FTTN W PLATFORMIE: OPTYKA I MIEDZ W JEDNYM 

Platforma FTB-1 wyposażona jest w wbudowane optyczne narzędzie testowe, wliczając w to miernik mocy i Wizualny 

Lokalizator Uszkodzeo. W połączeniu z modułem FTB-610, powstaje doskonała platforma do pomiarów sieci 

hybrydowych i FTTN. Dzięki interfejsom do szerokopasmowych obwodów miedzianych, łączy światłowodowych, 

Ethernetu i Wi-Fi, FTB-610 jest doskonałym narzędziem do utrzymywania i serwisowania sieci FTTN –nawet przez 

jednego technika. 

KLUCZOWE ZASTOSOWANIA DLA MIEDZI 
Doskonałe do serwisowania sieci fiber-to-the-node (FTTN) 
Połączenie miernika mocy, Wizualnego Lokalizatora Uszkodzeo (VFL), sondy inspekcyjnej do testowania włókien 
światłowodowych i szerokopasmowej miedzi 
Kompletny zestaw manualnych i automatycznych testów warstwy fizycznej, od multimetru, TDR’u do 
szerokopasmowych szumów impulsowych 
Szerokopasmowa analiza spektrum 30 MHz do sprawdzania kwalifikacji obwodów kablowych, obejmuje  pasmo 
VDSL2 (8, 12, 17, 30 MHz)  
Izolacja do wysokiej mocy do znajdywania usterek rezystancyjnych i uszkodzeo izolacji 
Wykorzystanie możliwości łączenie się z platformą FTB-1 do pobierania, wysyłania i analizy pomiarów kabli. 
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ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O WYDAJNOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miernik mocy i VFL 

Rysik 

Dwa porty USB 2.0 

Port 1 GigE 

Zestaw słuchawkowy 

Port video kamery inspekcyjnej 

 

Zasilanie AC 

Złącza do miedzi 

Głośnik POTS 

Wejście jack 

Tylna podstawka 

Wyjście na głośniki 

Jasnośd ekranu 

Klawiatura/pobranie ekranu 

Przełączanie aplikacji 

Włączanie/Wyłączanie zasilania 

LEDowy status baterii 

Sekcja modułu 

Bateria 
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WSZYSTKIE POTRZEBNE CECHY 

Łatwośd użycia 

Interfejs nowej generacji FTB-610  swoim wyglądem bardziej przypomina tablet niż wcześniej stosowane urządzenia 

testowe. Duży, 7’’ kolorowy dotykowy wyświetlacz wykorzystuje kolorowe ikony i wykresy do łatwiejszej konfiguracji 

i obsługi urządzenia  przedstawiając  wyniki w prostej formie, przystosowanej do każdego użytkownika, niezależnie 

od doświadczenia. 

Konfigurowalne Automatyczne Testowanie 

Poza automatyczną analizą SmartR™, użytkownicy i koordynatorzy mogą dostosowad swoje urządzenie FTB-610 do 

stworzenia własnych konfiguracji testów i wskaźników pass/fail aby rozwiązywad powtarzające się problemy  

i przeprowadzad dedykowane testy. Dzięki temu pracujesz wydajniej i w taki sposób w jaki sobie zaplanujesz. 

Pobieranie i Wysyłanie Wyników 

W dzisiejszych warunkach wysokiej konkurencyjności, jakośd świadczonych usług jest bardzo ważna dla dostawców 

usług. FTB-610 umożliwia zapisanie raportów z testów w wielu formatach, które mogą byd z łatwością przesyłane. 

Dzięki temu dostawcy usług mogą przechowywad wyniki w postaci plików do późniejszej weryfikacji i potwierdzad, że 

wymagane testy zostały zakooczone przez techników. Złącze USB obsługuje zewnętrzne pamięci, myszki, klawiatury  

i inne dostosowane akcesoria. Co więcej, FTB-610 umożliwia łącznośd przez Wi-Fi i Bluetooth, jak również opcjonalnie 

mobilne karty WAN, plus inne aplikacje.  

Opcje zasilania 

FTB-610 został wyposażona w nowoczesną baterię wykorzystującą najnowszą technologię akumulatorów 

wielokrotnego ładowania o normalnej lub zwiększonej  pojemności tak, aby dopasowad się do twoich potrzeb. To 

rozwiązanie zapewnia najdłuższy czas pracy pomiędzy kolejnymi cyklami ładowania nawet w przypadku największego 

poboru mocy wymaganego przy testach VDSL2.  Kiedy wymagane jest ładowanie, technik może skorzystad  

z opcjonalnej ładowarki 12V lub zasilacza sieciowego. 

Wiele Funkcjonalności 

Zaawansowany Tester do Szerokopasmowych Sieci Miedzianych zawiera: kolorowy dotykowy multimetr, POTS, 

lokalizator, nadajnik/odbiornik VF, analizę wpływu zakłóceo energetycznych, pomiar szumów VF, detekcję cewek 

pupinizacyjnych, balans, lokalizator nieużywanych par przewodów, wykrywanie rezystancji szeregowej, TDR, RFL, 

SmartR™, Pair Detective i Fault Mapper, nadajnik/odbiornik sygnałów szerokopasmowych, analizę szumu 

szerokopasmowego, pomiar tłumienia mierzonego z pojedynczego zakooczenia, predefiniowane i elastyczne 

autotesty. 

EXFO Connect 

 

 
AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ. UMIEŚD DANE Z  
TESTÓW W CHMURZE. PODŁĄCZ SIĘ. 
EXFO Connect automatycznie umieszcza i magazynuje sprzęt i dane w chmurze, co pozwala  

usprawnid wykonywanie testów z rozbudowanego wsparcia 
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SPECYFIKACJA TESTÓW MIEDZI a,b,c  
Charakterystyka transmitera  

Zakres częstotliwości (200 Hz do 20 kHZ) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1 Hz 
 Niepewnośd częstotliwości (dokładnośd) ±(50 ppm + 1 Hz) 
 Poziom zakresu -20 dBm do 0 dBm w 600Ω 
 Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
 Poziom niepewności (dokładnośd)  ±1 dB 
Zakres częstotliwości (20 kHz do 2.2 MHZ) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1 kHz 
 Niepewnośd częstotliwości (dokładnośd) ±(50 ppm + 100 Hz) 
 Poziom zakresu -20 dBm do 0 dBm w 100Ω 
 Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
 Poziom niepewności (dokładnośd)  ±1 dB 
Zakres częstotliwości (2.2 MHz do 17 MHZ) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1 kHz 
 Niepewnośd częstotliwości (dokładnośd) ±(50 ppm + 100 Hz) 
 Poziom zakresu -20 dBm do 0 dBm w 100Ω 
 Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
 Poziom niepewności (dokładnośd)  ±1 dB 
Zakres częstotliwości (17 MHz do 37 MHZ) Rozdzielczośd częstotliwości Krok 1 kHz 
 Niepewnośd częstotliwości (dokładnośd) ±(50 ppm + 100 Hz) 
 Poziom zakresu -20 dBm do 0 dBm w 100Ω 
 Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
 Poziom niepewności (dokładnośd)  ±1 dB 
 Impedancja 100Ω, 120Ω, 135Ω, 150Ω, 600Ω, 

Charakterystyki odbiornika Zakres częstotliwości odbioru 200 Hz do 20 kHz 

20 kHz do 30 MHz 
 Dokładnośd częstotliwości ±(50 ppm + 1 cyfra) 

 Zakres poziomu odbioru VF  
 Dokładnośd poziomu VF 200 Hz do 20 kHz 

-90 dBm do -50 dBm, dokładnośd ± 2 dB 
-50 dBm do 15 dBm, dokładnośd ± 1 dB 

 Zakres poziomu odbioru WB  -90 do 15 dBm dla 100 Ω, 120 Ω i 135 Ω, 

150 Ω 
 Impedancja 100 Ω, 120 Ω i 135 Ω, 150 Ω, 600 Ω 

Dzwonienie POTS 
DTMF 0 - 9, #, * 

 Książka adresowa 25 wpisów 

Multimetr cyfrowy (DMM) 
Typ testu Migawkowy i ciągły 

 Wybór impedancji (do pomiarów napięcia) 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ 

 
Notatki 

a. Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia 
b. Typowo przy 23° C ± 3° C, na baterii, bez połączenia USB 
c. Specyfikacja oparte na okablowaniu 24 AWG (PE 0.5 mm) 
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SPECYFIKACJA TESTÓW MIEDZIa,b,c (ciąg dalszy) 
 Pomiar Zakres Rozdzielczośd Dokładnośd 
 Napięcie DC 0 do 400 V 0.1 V od 0 do 99.9 V 

1 V od 100 do 400 V 

±(1% + 0.5VDC) 

 Napięcie AC 
 

0 do 280 V rms 0.1 VAC od 0 do 99.9 VAC 

1 VAC od 100 do 280 VAC 

±(1% + 0.5VDC) 

 Rezystancja izolacji 
 

0 do 1 GΩ, autozakres 
1 kΩ do 99 MΩ 
100 MΩ do 999 MΩ 

Trzy cyfry 
 

±(2% + 1 cyfra) 
±(5% + 1 cyfra) 

 Rezystancja 0 do 100 MΩ 
0 do 999 Ω 
1 kΩ do 100 MΩ 

Trzy cyfry 
 

±(1% + 5 Ω) 
±(2% + 1 cyfra) 
 

 Pojemnośd 
 

0 nF do 2µF Cztery cyfry ±(2% + 50 pF) 
 

 Prąd DC 0 do 110 mA 0.1 mA ±(2% + 1 mA) 

 Prąd AC 0 do 110 mA 0.1 mA ±(2% + 1 mA)d  

 Uziemienie 0 do 1 MΩ 
0 do 999 Ω 
1 kΩ do 1 MΩ 

Do trzech cyfr ±(1% + 3 Ω) 
±(2% + 1 cyfra) 
 

Rezystancja izolacji 
(stress/leakage) 

Źródło  50 do 500 V (prąd bezpiecznie ograniczony do 0.5 mA) 
 

 Soak timer   1 s do 59.9 min 

Pomiar szumów VF Zakres częstotliwości 200 Hz do 20 kHz 

 Zakres poziomu -90 dbm dp 20 dBm 
 Rozdzielczośd 0.1 dB 
 Dokładnośd -90 dBm do -50 dBm niedokładnośd  ±2  dB 

-50 dBm do 20 dBm, dokładnośd  ±1 dB 
 Filtry ITU: brak, psophometric, P-nothed, 3.4 kHz, D-filter, 15 kHz 

ANSI: brak, C-message, C-nothed, 3.4 kHz, D-filter, 15 kHz 
 Impedancja 600 Ω 

Szumy impulsowe VF Niski próg -40 dBm do 0 dBm, w krokach 1 dB 
 Średni próg Niski próg plus separacja 

  Wysoki próg Średni próg plus separacja 

 Czas trwania testu Minuty: 1, 5, 10, 15, 30, 60 
Godziny: 4, 8, 12, 24, 100 

 Separacja 1 dB do 6 dB, w krokach 1 dB 
 Martwy czas 125 ms 
 Filtry Brak, 3 kHz flat, C-message, psophometric, 

nothed oraz D-filter (IEEE 743-1995) 
 Licznik Maksymalnie 999 dla każdego progu 
 Timer 1 minuta do 24 godzin, domyślnie 15 minut 

Zakłócenia energetyczne Zakres szumów -60 dBm do 10 dBm 

 Dokładnośd -60 dBm do -50dBm ±2  dB 

-50 dBm do 10 dBm, dokładnośd  ±1 dB 

 Wyświetlacz graficzny Trzecia potrójna harmoniczna do 20 kHz 

Niezrównoważenie 
wzdłużne VF 

Częstotliwośd 1004 Hz 

 Zakres poziomu 0 dB do 100 dB 

 Poziom dokładności ±1 dB 

 Impedancja 600 Ω 

Reflektometr w dziedzinie 
czasu (TDR) 

Tryby Automatyczny, Manualny, obsługa Crosstalk (Xtalk) z najważniejszymi, lokalnymi zdarzeniami 

 Zakres odległości 0 m do 6700 m ( 0 stóp do 22 000 stóp) na kablu 24 AWG (0.5 mm) 

 Szerokośd impulsu 15 ns do 20 µs (automatyczna kontrola) 

 Amplituda 7.5 V p-p na kablu, 9 V p-p obwód otwarty 

 Prędkośd propagacji 0.40 do 0.99 

 Dokładnośd odległoście  ±(0.5 m + 1 % x odległośd) 

 Jednostki Metry i stopy 

 
 

 

Notatki 
a. Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia 
b. Typowo przy 23° C ± 3° C, na baterii, bez połączenia USB 
c. Specyfikacja oparte na okablowaniu 24 AWG (PE 0.5 mm) 
d. Od 10 mA do 110 mA. 
e. d. Określone do 300m (1000 stóp) i nie uwzględnia niepewności związanych z VOP 
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SPECYFIKACJA TESTÓW MIEDZIa,b,c (ciąg dalszy) 
Detekcja cewek pupinizacyjnych Licznik do 5  
 Plot Do 10 kHz 

 Zakres odległości  Do 8000m (do 27 000 ft) 

Widmowa gęstośd mocy szumów (PSD) 

 

Typ testu Ciągły z opcją peak-hold, identyfikacja zakłócenia, nakładanie maski widmowej, 
I funkcje mostkowania impedancji 

 Skala pionowa 
15 dBm/Hz do -140 dBm/Hz lub 20 dBm do -100 dBm 

 Skala pozioma 4.3125 kHz do 17 MHz, z krokiem 4.3125 kHz, lub 

8.625 kHz do 30 MHz, z krokiem 8.625 kHz 
 Filtry szumów Brak lub E, F, G, ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2-8, VDSL2-12, VDSL2-17 i VDSL2-30 

Szerokopasmowy szum impulsowy Typ testu   

 Próg Licznik, histogram 

 Liczba maksymalna -50 dBm (40 dBm) do 0 dBm (90 dBm), z krokiem 1 dB 

 Czas trwania testu Minuty: 1, 5, 10, 15, 30 i 60 
Godziny: 4,8, 12, 24 i 100 

 Dokładnośd ±2 dB 

 Filtry szumów Brak lub E, F, G, VDSL2-8, VDSL2-12, VDSL2-17 i VDSL2-30 

Szerokopasmowe niezrównoważenie 
wzdłużne  Zakres poziomu 0 do 100 dB 

 Zakres poziomów 
dokładności 

2.2 MHz:±2.0 dB,, od 0 do 55 dB 
8 MHz: ±2.0 d, od 0 do 45 dB 
12 MHz: ±3.0 d, od 0 do 45 dB 
17.6 MHz: ±3.0 d, od 0 do 40 dB 
30 MHz: ±4.0 d, od 0 do 40 dB 

 Poziom rozdzielczości 0.1 dB 
 Rozdzielczośd częstotliwości 1 kHz 
 Dokładnośd rozdzielczości ±(50 ppm + 1 cyfra) 
 Skala częstotliwości ADSL/2+: 10 kHz do 2.2 MHz 

VDSL2-8: 20 kHz do 8 MHz 
VDSL2-12: 20 kHz do 12 MHz 
VDSL2-17: 35 kHz do 17.6 MHz 
VDSL2-30: 35 kHz do 30 MHz 

 
Jednostronna odpowiedź 
częstotliwościowad 

Zakres odległości 
100 m do 5000 m (300 ft do 16000 ft) 

 
Zakres częstotliwości 

4.3 kHz do 30 MHz 

 
Dokładność częstotliwości 

± (50 ppm + 1 cyfra) 

 
Dokładność poziomu 

±2 dB typowo dla zakresu 2.2 MHz i 8 MHz 
±3 dB dla VDSL2-12 i VDSL2-17 
±4 dB dla zakresów VDSL2-30 

 Rozdzielczość 0.1 dB 
 

Skala pozioma ADSL2+=2.208 MHz, VDSL2-8 = 8 MHz, VDSL2-12 = 12 MHz,  

VDSL2-17 = 17.66  MHz, VDSL2-30 = 30 MHz 
 

Skala pionowa 0 do 100 dB 

Lokalizacja uszkodzeo rezystancyjnych 
(RFL) 

 

Typ testu 
 

Jednoparowy (2 przewody) lub dwuparowy (4 przewody) i  Küpfmüller (K-Test) 

 Detekcja uszkodzeo 0 do 20 MΩ 

 Rozdzielczośd Trzy cyfry 
 Rezystancja pętli Maksymalnie 10 kΩ 

 Wielokrotne sekcje kabli 

 

Pięd ( zawiera średnice i ustawienia temperatury) 

 Lokalizacja uszkodzeo Rezystancja całkowita, rezystancja od bliższego kooca do uszkodzenia, rezystancja 

od kabla strap do uszkodzenia (trzy cyfry znaczące, najmniej znacząca cyfra 0.1 Ω). 

Odległośd całkowita, odległośd do uszkodzenia, odległośd od kabla 
strap do uszkodzenia (trzy cyfry znaczące, najmniej znacząca cyfra 1 m). 

 Dokładnośd ±(0.1Ω + 1% RTS) 
 Dokładnośd K-Test ±(1.0 Ω + 1% RTS +(Rf1 +Rf2)/1- MΩ) – podwójne uszkodzenie 

±(1.0 Ω + 1% RTS) – pojedyncze uszkodzenie 

 
Notatki 
a. Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia 
b. Typowo przy 23° C ± 3° C, na baterii, bez połączenia USB 
c. Specyfikacja oparte na okablowaniu 24 AWG (PE 0.5 mm) 
d. Specyfikacje oparte na okablowaniu 1kft AWG. Zakres zależy od typu i stanu kabla. 
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FTB-610-XX 

Model        Opcje Oprogramowania do Miedzi 

FTB-610 = Moduł Testowy do Miedzianych Obwodów Szerokopasmowych  00 = Bez opcji oprogramowania 

        TDR = Reflektometria w dziedzinie czasu 

        RFL = Lokalizator Uszkodzeo Rezystancyjnych 

        WBAND = Poszerzony zakres częstotliwości testowania do 30 MHz 

        SMARTR =opcja PairDetective i FaultMapper a 

        HIVOLT =Wyjście na poszerzone testowanie rezystancja izolacji   

z 125 VDC do 500 V 

Przykład: FTB-610-WBAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatki 

a. Napięcie DC, rezystancja izolacji, odbiornik VF i WB = 0 °C do 45°C, (32°F do 113°F).   c. Do 5 dBm. 

b. W 23°C ± 1°C , 1550 nm i złącze FC. Z modułem w trybie bezczynności. Praca na baterii.  d. Dla ±0.05 dB od 18°C do 28°C  

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU  

SPECYFIKACJA OGÓLNA (TYLKO MODUŁU) 

Wymiary (W x SZ x G) 130 mm x 252 mm x 56 mm 
(5 1/8 in x 9 15/16 in 2 3/16 in) 

Masa 0.93 kg (2 lb) 

Temperatura 

pracy 

magazynowania 

 

0 °C do 40 °C ( 32 °F do 104 0 °F)a 

-40°C do 70 °C (-40° do 158°F) 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy, 800 x 480 TFT, 178 mm 

(7 in) 
Interfejsy Dwa porty USB 2.0 

RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s 
Port do kamery inspekcyjnej  (wideo) 
Wbudowane Bluetooth i Wi-Fi (opcja hardware) 
Interfejs 2 mm pięcio-kolorowej owiniętej linii 
analogowej  

Pamięd 8 GB wewnętrznej pamięci (flash) 
16 GB wewnętrznej pamięci (flash), opcjonalnie 

Baterie  Litowo-jonowa  z możliwością wielokrotnego 
ładowania 
Czas pracy na baterii: 4,75 h ( typowo z rozszerzoną 
pojemnością baterii) 

SPECYFIKACJA WBUDOWANEGO MIERNIKA MOCY PM-1b 
Skalibrowane długości fali (nm) 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 

Opcjonalne skalibrowane długości fali CWDM 9 (nm) 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 
1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1383, 1625 

Zakres mocy (dBm) 10 do 86 (InGaAs) 
26 do -64 (GeX) 

Dokładnośd (%)
c
 ±5 % ± 3 pW (InGaAs) 

±5 % ± 0.4 nW (GeX) 
Rozdzielczośd ekranu (dB) 

InGaAs 
 
 
 

GeX 

 
0.01 = max do -76 dBm 
0.1 = -76 dBm do -86 dBm 
1 = -86 dBm do min 
 
0.01 = max do -54 dBm 
0.1 = -50 dBm 
1 = -60 dBm do min 

Automatyczne zerowanie offsetu 
d 

 Moc maksymalna do -63 dBm dla InGaAs 
Moc maksymalna do -40 dBm dla GeX 

Detekcja tonu (Hz) 270/1000/2000 

Notatka 

a. Zawiera opcje TDR 



| FTB-610 Szerokopasmowy Moduł Testowy do Miedzi 

 

OPCJE PŁYWAJĄCE EXFO  CONNECT (WYMAGA SUBSKRYPCJI EXFO CONNECT) 
Miedź HIVOLT = Pływająca licencja do wyjścia na poszerzone testowanie rezystancji izolacji od 125 VDC do 500 V 
 RFL-FLT = Pływająca licencja na RFL 
 SmartR-FLT = Pływająca licencja na Pair Detective i FaultMapper (zawiera TDR) 
 TDR-FLT = Pływająca licencja na TDR 
 WBAND-FLT = pływająca licencja do dodania testowania szerokopasmowego 30 MHz 

   

 
  

 

 

 


