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KLUCZOWE CECHY
Nieoceniona wydajność aplikacji FasTesT™: w 100%
zautomatyzowane dwukierunkowe testy dla 2 długości fali 
poniżej 5 sekund

Możliwość w pełni zautomatyzowanej inspekcji złączy światło- 
wodowych: 1-etapowy proces dający wynik POPRAWNE/NIEUDANE

Wbudowany asystent i diagnostyka pozwala wyeliminować
błędy referencji

Ulepszony pomiar dla krótkich odcinków włókien

Bezpośrednie tworzenie raportów PDF na urządzeniu

Jasny, 7″ ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości - 
największy dostępny na rynku

Najlepszy w klasie zasięg włókien jednomodowych do 200 km

Funkcjonalność EXFO Connect, możliwość zarządzania danymi w chmurze

Łączność Wi-Fi i Bluetooth (opcjonalnie)

ZASTOSOWANIA
Budowa FTTx

Testowanie sieci telekomunikacyjnych i sieci zewnętrznych

Centra danych

Okablowanie strukturalne w przedsiębiorstwach

MaxTester 940/945 Telco OLTS

Pierwszy inspirowany tabletem, wielofunkcyjny zestaw do badania strat optycznych (OLTS),  pomiaru strat wtrąceniowych (IL), strat 

odbiciowych (ORL) i długości włókna, przy użyciu dwóch różnych fal w czasie tylko 5 sekund, dzięki w pełni zautomatyzowanej 

dwukierunkowej aplikacji FasTestTM

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANE NARZĘDZIE DO PRZEPROWADZANIA 
DWUKIERUNKOWYCH TESTÓW TŁUMIENIA, STRAT WTRĄCENIOWYCH ORAZ 
DŁUGOŚCI WŁÓKNA - FasTesTTM

Akcesoria
czyszczące

A N A L Y S I S  S O F T W A R E

Wideo kamera inspekcyjna
FIP-400B (Wi-Fi lub USB)

Oprogramowanie
FastResporter 2
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KOLEJNA GENERACJA AUTOMATYCZNYCH TESTÓW OLTS: 
WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA WYDAJNOSĆ

Od momentu wprowadzenia w roku 1996, opatentowanej technologiI FastTesTTM, branża przemysłowa została 
zrewolucjonizowana poprzez w pełni automatyczne sekwencyjne testy, które pozwoliły na oszczędność niezliczonych godzin 
testów oraz przyspieszyły rozwiązywanie problemów w terenie. Sprawdzona w tysiącach różnych wrdożeń sieciowych, aplikacja FasTesTTM, 
pozwala na oszczędności w zakresie CAPEX / OPEX.

Urządzenia serii MaxTester 940/945 posiadają największy 7-calowy ekran dotykowy, ponadto wyposażone są w aplikacje przyjazne 
użytkownikowi. MaxTester 940/945 zapewniają w 100% automatyczną weryfikcję włókien po obu końcach łącza światłowodowego. 
Miernik wyposażony w kamerę inspekcyjną z serii FIP-400B oraz aplikację FastTestTM, tworzy najpotężniejsze urządzenie do 
wykonywania testów OLTS.

Dodatkowe korzyści
Wiarygodne wyniki testów

W pełni zautomatyzowana kamera inspekcyjna
Podstawą poprawnej referencji oraz w dalszej kolejności pomiarów jest weryfikacjia stanu oraz czystości złącz światłowodowych. 
MaxTester serii 940/945 są w pełni kompatybilne z automatycznymi kamerami inspekcyjnymi firmy EXFO, FIP430B (na USB) oraz 
FIP-435B (łączność Wi-Fi), które pozwalają na ocenę oraz certyfiakcję stanu czoła złącza. Zaawansowana technologia wykorzystana do 
analizy czoła złącza została umieszczona w urządzeniu, które mieści się w jednej dłoni, wykonując przy tym w 100% powtarzalną 
automatyczną analizę. 

Wbudowany asystent krok po kroku
Powtarzalność oraz dokładność wyników testów zależą w dużej mierze od prawidłowego ustawienia i podłączenia patchcordów 
referencyjnych. Poprawne podłączenie pozwoli na zredukowanie ilości popełnianych błędów przez użytkownika. Z pomocą przychodzi 
interaktywny asystent, który krok po kroku przeprowadza użytkownika przez kolejne etapy ustawienia referencji, przez co testowanie 
stało się proste i łatwe, jak tylko jest to możliwe. 

Testowanie linków krótszych niż kiedykolwiek wcześniej
Dzięki wykorzystaniu niezykle precyzyjnej optyki, zestaw OLTS może testować z dużo więszką precyzyją niezwykle krótkie odcinki trasy z 
bardzo małymi stratami.

Nadchodzący patent od EXFO, referencja przy użyciu jednego patchcord’u 
Wykonanie referencji przy użyciu jednego patchcordu, pozwoli na zmiejszenie ilości błędów oraz wpłynie bezpośrednio na jakość 
wykonywanych pomiarów dla krótkich połączeń światłowodowych, wykorzystywanych np. w kablach dropowych w sieciach FTTH . 
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Wydajność testu
› FasTesT™: czas pomiaru to zaledwie 5 sekund 

› Raportowanie online - prosto z prac terenowych

› Prosty w obsłudze dzięki wbudowanemu asystentowi 
użytkownika: 

› Wskaźnik LED aktywnego portu: prowadzi użytkownika przez
proces kontroli. Wskaźniki LED pokazują użytkownikowi, do
którego portu optycznego należy podłączyć badane złącze, a
sygnał dźwiękowy wskazuje, że połączenie zostało utworzone.

› Wbudowana diagnostyka: w trakcie wykonywania 
referencji i samych testów, przyrząd dostarcza informacji
w czasie rzeczywistym na temat stanu testowanego
połączenia, a także wynik analizy PASS/ FAIL według
wstępnie ustalonych lub zadanych przez użytkownika
progów. Podczas przeprowadzania testów przyrząd
dokonuje pomiaru strat, długości, a także może nawet
zidentyfikować obecność makrozgięć (patrz zdjęcie po
prawej).

› Wskaźnik progu: pokazują zmierzoną podczas
pomiaru wielkość, a także jej dopuszczalny zakres 

› MAX-940/945 zawiera funkcję testu ponownego
(re-testu), pozwalającą użytkownikowi ponownie
testować włókna w trzech prostych krokach:

1. Wróć do wyników testu

2. Szybko zidentyfikuj wyniki, które nie przeszły testu
poprzez sprawdzenie statusu pass / fail

3. Naciśnij przycisk Test Again

Zoptymalizowana sekwencja testowa

› Funkcja sprawdzania ciągłości linii w czasie rzeczywistym:
jednostka główna i urządzenia zdalne emitują sygnały wizualne i 
dźwiękowe, aby technicy na obu końcach testowanej linii wiedzieli, 
że połączenie między nimi zostało nawiązane. Dzięki temu technicy 
mogą natychmiast rozpocząć test, oszczędzając czas. 

› Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych: Umożliwia 
użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych poprzez 
testowane włókno najszybciej wśród innych zestawów testowych 
dostępnych na rynku  

Rysunek 1. Diagnostyka pokładowa pomaga technikowi w podjęciu właściwych działań

2

3

1

1 Zakładka Results zawiera listę wszystkich testowanych włókien

2 Wynik Pass / Fail wskazany w sekcji Results

3 Przycisk Test Again pozwala na ponowne przetestowanie konkretnego włókna 
        przy użyciu tych samych ustawień

Rysunek 2. Zobacz wyniki testów i wybierz, które należy ponownie przetestować

Rysunek 3. Funkcja sprawdzania ciągłości
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NA TYLE MAŁY, ABY BYĆ PORĘCZNYM, 
NA TYLE DUŻY, BY PRACOWAĆ W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

WYGLĄDEM PRZYPOMINAJĄCY TABLET

Z najbardziej przyjaznym dla użytkownika ekranem w przemyśle (7”, wysokiej rodzielczości ekran dotykowy), Certyfikator włókien 
Max-940 zapewnia wyjątkową wygodę korzystania. Zintegrowany moduł Wi-Fi i Bluetooth pozwala łączyć się bezprzewodowo z 
innymi urządzeniami. Max-940 gwarantuje 12-godzinną pracę na baterii oraz wbudowaną pamięć na ponad 200 000 pomiarów, co 
w praktyce pokrywa zapotrzebowane na pomiary w ciągu całego dnia.

Obudowana wydajność
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Jednomodowy port FasTestTM

Miernik wysokich mocy (opcja)

Wizualny lokalizator uszkodzeń (opcja)

Port 10/100Mbit/s Ethernet

Dwa porty USB 2.0

Standardowy miernik mocy

Adapter AC

Wskaźnik LED

Przycisk przełączania/zrzutu ekranu

Włącz/wyłącz/stan czuwania

Dioda stanu baterii

Wbudowane WiFi i Bluetooth (opcja)

Podpórka
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UTRZYMUJ ZŁĄCZA W CZYSTOŚCI = ZAPEWNIJ PŁYNNY RUCH
W TWOJEJ SIECI

AUTOMATYKA POD OPUSZKAMI PALCÓW
W połączeniu z zautomatyzowanymi sondami pomiarowymi EXFO i technologią FasTesT ™, MAX-940/945 OLTS umożliwia w
100% zautomatyzowaną inspekcję włókien na obu końcach łącza światłowodowego.

ODKRYJ PIERWSZĄ NA RYNKU CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNĄ KAMERĘ INSPEKCYJNĄ
Wyposażony w unikalny system automatycznej regulacji ostrości, FIP-400B automatyzuje każdy etap kontroli końcówki złącza. Rezultat:
kontrola włókna jest szybkim, jednoetapowym procesem, który może być przeprowadzony przez każdego z techników, niezależnie od
poziomu ich umiejętności.

WYBIERZ SWÓJ MODEL

› FIP-430B: kompletny i w pełni zautomatyzowany
zestaw funkcji, zawiera funkcję centrowania obrazu,
regulację i optymalizację ostrości oraz wbudowaną
analizę PASS/FAIL.

› FIP-435B: idź o krok dalej z sondą bezprzewodową.
Posiada wszystkie funkcje FIP-430B.

› Pół-automatyczna FIP-420B: takie same funkcje jak
FIP-430B, bez automatycznej regulacji ostrości.

› Pół-automatyczna FIP-425B: bezprzewodowa
wersja pół-automatycznej FIP-420B.

› FIP-410B: wszystkie podstawowe funkcje niezbędne do
kontroli ręcznej.

57%
Krótszy czas testu b

100%
Automatycznaa

1-etap 
Pomiaru a

ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE
DO PODGLĄDU POWIERZCHNI
ZŁĄCZA I JEGO ANALIZY
› Automatyczna analiza PASS/FAIL złącza

› Błyskawiczne rezultaty dzięki prostej obsłudze jednym dotknięciem

› Kompletne raportowanie przeprowadzonych testów

› Przechwytywanie wyników pomiaru i obrazów

Uwagi:

a. Modele FIP-430B i FIP-435B.

b. Dane pochodzą z badań EXFO, obliczenia oparte na typowym czasie analizy.

WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODOWE USB BEZPRZEWODOWE

Podstawowy
FIP-410B

Pół-automatyczny
FIP-420B

Automatyczny
FIP-430B

Pół-automatyczny
FIP-425B

Automatyczny
FIP-435B

Trzy poziomy powiększenia √ √ √ √ √

Przechwytywanie obrazu √ √ √ √ √

Kamera przechwytująca CMOS 5 Mpx √ √ √ √ √

Funkcja automatycznego centrowania obrazu włókna √ √ √ √

Automatyczne dopasowanie ostrości √ √

Wbudowana analiza PASS/FAIL √ √ √ √

Wskaźnik LED pass/fail √ √ √ √

Połączenie WiFi √ √

Rysunek 4. Pozytywny wynik analizy PASS/FAIL

2

1

1 Ustawienia pomiaru 2 Obszar kontroli włókna
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OPROGRAMOWANIE FastReporter2 POZWALAJĄCE NA SZYBKiE

PRZETWARZANIE DANYCH POMIAROWYCH (OPCJONALNE)

JEDNO OPROGRAMOWANIE - WIELE MOŻLIWOŚCI
To wydajne oprogramowanie do edycji raportów stanowi doskonałe uzupełnienie Twojego MAX-940/945 OLTS.
Umożliwia ono tworzenie i dostosowywanie raportów tak, aby spełniły Twoje oczekiwania. Możliwość korzystania z jednego
oprogramowania do zarządzania wszystkimi zgromadzonymi danymi i generowania raportów z każdego urządzenia testującego
połączenia optyczne jest najlepszym rozwiązaniem dla maksymalnej wydajności pracy. FastReporter 2 został zaprojektowany tak,
aby zebrać dla Ciebie wszystkie wyniki.

ZADANIE 

NR 1
EDYCJA WIELU
RAPORTÓW 
POMIAROWYCH 

ZADANIE 

NR 2
ANALIZA ZBIORCZA
RAPORTÓW

ZADANIE 

NR 3
DOKUMENTACJA 
TWOJEJ SIECI 

Dokumentacja seryjna

› Dokumentuj cały projekt lub kabel

› Zarządzaj wieloma pomiarami jednocześnie

Standaryzacja serii pomiarowych

› Dostosuj parametry włókna

› Dodaj/usuń zdarzenia OTDR

› Dostosuj progi wykrycia zdarzeń

› Wykonuj ręcznie pomiary i zapisuj 
do plików OTDR
  › Ustaw progi analizy PASS\FAIL

Specjalistyczne narzędzie analityczne

› Wykonuj dwukierunkową analizę OTDR-iOLM 

› Wykryj zduplikowane pomiary

› Łatwo identyfikuj pomiary, które nie spełniają 
wymagań sieci

› Stosuj nowe konfiguracje lub zmieniaj wartości 
progowe dla całej serii pomiarowej 

Elastyczność

› Kilka szablonów i formatów danych (PDF, 
Excel, HTML) 

› Edycja raportów za pomocą Excela lub
Crystal Reports 

› Analiza łączna:

› Charakterystyka światłowodu (CD, PMD,
OTDR i OLTS) 

›  OTDR i analiza złącza (FIP)

›  iOLM i analiza złącza (FIP)

Rysunek 5. FastReporter 2 zajmuje się dokumentowaniem i raportowaniem
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SPECYFIKACJA FastTesT™  a

Czas testowania c FasTesT™ Simplex: 3 sekundy (dwie fale, dwukierunkowo, automatycznie, IL + długość włókna) FasTesT™ 
Simplex: 6 sekundy (trzy fale, dwukierunkowo, automatycznie, IL + ORL +długość włókna)

Długości fali (nm) c Wielomodowe (LED)
850 ± 20
1300 ± 20

Jednomodowe (Laser)
1310 ± 20
1490 ± 10
1550 ± 20
1625 ± 10 

Warunki uruchamiania d Zgodnosć z Encircled Flux (EF) gwarantuje wsparcie dla wielomodowych źródeł 50/125 µm 

Zgodność z granicznymi wartościami TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 i IEC 61280-4-1 EF  uznaje się do złączy
włókien rozbiegowych EXFO  50/125 µm

Zakres strat (dB) e
Wielomody: 20
Jednomody Simplex: 45
Jednomody Duplex: 50

Zakres długości pomiaru (km) f Wielomody: 20
Jednomody: 200 

Niepewność długości pomiaru c Duplex: ±(0.5 m + 0.5 % x długość)
Simplex: ±(1 m + 0.5 % x długość)

Zakres pomiaru ORL (dB) c 50

Niepewnosć pomiaru ORL(dB) c, g ±1

Uwagi

a. W 23 ºC ± 1 ºC, 1550 nm i złączem FC. Z modułem w trybie bezczynności. Zasilanie     
bateryjne po 15 min. okresie wygrzewania 

b. W warunkach kalibracji
c. Typowo
d. Pomiar dla fali 850nm z adapterem SC

e. Typowa wartość dla fali 850nm dla MM, dla fali 1550nm dla SM

f. Dla 1300nm dla MM i 1550nm dla SM
g. Brak dyskretnego współczynnika odbicia większego niż -65 dB. Do 45 dB.

SPECYFIKACJA MIENIKA MOCY a

Standard Opcja high power

Typ detektora InGaAs GeX

Niepewność b ±(5 % + 32 pW) ±(5 % + 10 nW)

Zakres pomiaru(dBm) 5 do –75 25 do –50 c

Zakres fal(nm) 850, 1270, 1290, 1300, 1310, 1330, 1350, 1370, 1383, 
1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 
1570, 1590, 1610, 1625, 1650

850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650

Detekcja tonów (Hz) 270/330/1000/2000 270/330/1000/2000

SPECYFIKACJA ŹRÓDŁA a

Moc wyjściowa (dBm) c Wielomody (850 nm/1300 nm): –25
SM1 (1310 nm/1550 nm): 2.5
SM3 (1310 nm/1550 nm/1625 nm): 1 / –1 / –5
SM4 (1310 nm/1490 nm/1550 nm): 1 / –5 / –1

Stabilność mocy wyjściowej (dB) ±0.05 ponad 8 godz in

Szerokość spektrum (FWHM) (nm) 850 nm: 30 do 60
1300 nm: 100 do 150
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SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE

Temperatura       Pracy                      
Przechowywania

–10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F)
– 30 °C do 70 °C (–22 °F do 158 °F) a

Wilgotność względna 0 % do 95 % nieskondensowana

OGÓLNE SPECYFIKACJE

Wyświetlacz 7-calowy (178-mm) wzmocniony ekran dotykowy przystosowany do warunków zewnętrznych, 800 x 480 TFT

Wymiary (W x Sz x G) 166 mm x 200 mm x 68 mm (6 9/16 cala x 7 7/8 cala x 2 ¾ cala)

Waga (z baterią) 1.5 kg (3.3 lb)

Interfejsy
Dwa porty USB 2.0
RJ-45 LAN 10/100 Mbit/s

Przechowywanie 4 GB pamięci wewnętrznej  (150000 wyników testu, typowo)

Bateriab litowo-polimerowa bateria wielokrotnego ładowania
12 godzin pracy

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

Gwarancja 3 lata

Rekomendowany okres kalibracji 3 lata

WIZUALNY LOKALIZATOR USZKODZEŃ (VFL) (OPCJA) 

Laser, 650 nm ± 10 nm 

CW/Modulacja 1 Hz

Typowo Pout dla 62.5/125 µm: > –1.5 dBm (0.7 mW)

Bezpieczeństwo lasera: Klasa 2

CLASS 1
LASER PRODUCT

BEZPIECZEŃSTWO LASERA

Uwagi

a. -–20 °C do 60 °C (–4 °F do 140 °F) z baterią.
b. Typowo.
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INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Model
MAX-940 = OLTS

Konfiguracja optyczna
SM1 = Jednomody 1310/1550 nm, IL
Złącza a 

EI-EUI-28 = UPC/DIN 47256 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

VFL i miernik mocy
00 = Bez  VFL i miernika mocy
VFL = Z VFL
PM2X = Z miernikiem mocy; detektor GeX
VPM2X = Z VFL i miernikiem mocy; detektor GeX 

Wi-Fi i Bluetooth
00 = Bez RF  
RF = Z opcją RF (Wi-Fi i Bluetooth)

Model kamery inspekcyjnej b

00 = Bez kamery
FP410B = Cyfrowa kamera inspekcyjna

Trzy poziomy powiększenia
FP420B = Cyfrowa kamera inspekcyjna  

Automatyczna analiza pass/fail
Trzy poziomy powiększenia
Autocentrowanie obrazu 

FP425B = Bezprzewodowa cyfrowa kamera inspekcyjna c

Automatyczna analiza pass/fail 
Trzy poziomy powiększenia 
Autocentrowanie obrazu

FP430B = Cyfrowa automtyczna kamera inspekcyjnac

Automatyczne ustawianie ostrości
Automatyczna analiza pass/fail
Trzy poziomy powiększenia
Autocentrowanie obrazu

FP435B = Bezprzewodowa automatyczna cyfrowa kamera inspekcyjna c

Automatyczne ustawianie ostrości
Automatyczna analiza pass/fail
Trzy poziomy powiększenia
Autocentrowanie

MAX-940-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

Przykład: MAX-940-SM1-EI-EUI-89-VFL-RF-FP435B-UPC

Uwagi

Dodatkowe adaptery FIP-400B  d

Adaptery do przełącznicy
FIPT-400-FC-APC = Adapter FC/APC do przełącznicy
FIPT-400-FC-SC = Adapter FC i SC do przełącznicy e

FIPT-400-LC = Adapter LC do przełącznicy
FIPT-400-LC-APC = Adapter LC/APC do przełącznicy
FIPT-400-MU = Adapter MU do przełącznicy
FIPT-400-SC-APC = Adapter SC/APC do przełącznicyf

FIPT-400-SC-UPC = Adapter SC/UPC do przełącznicy
FIPT-400-ST = Adapter ST do przełącznicy

Adaptery do patchcordów
FIPT-400-U12M = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25mm
FIPT-400-U12MA = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25 mm APC
FIPT-400-U16M = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli1.6 mm
FIPT-400-U20M2 = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 2.0 mmm (D4, Lemo)
FIPT-400-U25M = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 2.5 mm e

FIPT-400-U25MA = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 2.5 mm APC f

Adaptery do kabli wielowłóknowych
FIPT-400-MTP2 = Adapter MTP/MPO UPC do przełącznicy
FIPT-400-MTPA2 = Adapter MTP/MPO APC do przełącznicy
FIPT-400-MTP-MTR = Adapter MTP/MPO Multi-Row UPC do przełącznicy
FIPT-400-MTP-MTRA = Adapter MTP/MPO Multi-Row APC do przełącznicy

Zestawy adapterów
FIPT-400-LC-K = Zestaw adapterów LC:

FIPT-400-LC: adapter LC do przełącznicy,
FIPT-400-LC-APC: adapter LC/APC do przełącznicy,
FIPT-400-U12M: Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25 mm,
FIPT-400-U12MA: Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25mm APC

FIPT-400-LC-K-APC = Zestaw adapterów LC:
FIPT-400-LC-APC:adapter LC/APC do przełącznicy
FIPT-400-U12MA: Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25mm APC

FIPT-400-LC-K-UPC = Zestaw adapterów LC:
FIPT-400-LC: adapter LC do przełącznicy 
FIPT-400-U12M: Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25 mm

FIPT-400-MTP-MTR-K = Adapter MTP/MPO Multi-Row APC i UPC do przełącznicy g

Podstawowe adaptery
APC = Zawierają adaptery FIPT-400-U25MA i FIPT-400-SC-APC
UPC = Zawierają adapteryFIPT-400-U25M i FIPT-400-FC-SC

a. Taki sam typ adaptera dla miernika mocy.

b. Zawiera oprogramowanie ConnectorMax2

c. Opcja RF obowiązkowa i dołączona do tego modelu.
d. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.exfo.com

e. Zawiera podstawowe adaptery UPC, przy wyborze tej opcji

f. Zawiera podstawowe adaptery APC, przy wyborze tej opcji

g. Zawiera adaptery do przełącznic



EXFO posiada certyfikat ISO 9001 i atestuje jakość tych produktów. EXFO dołożyło wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym arkuszu specyfikacji były dokładne. Jednak nie odpowiedzialności za jakiekolwiek
błędy lub pominięcia, oraz zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektu, cech i produktów w dowolnym momencie bez zobowiązań. Jednostki miary w tym
dokumencie są zgodne układem SI. Ponadto wszystkie wyprodukowane produkty EXFO są zgodne z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.EXFO.com/recycle
Skkkontakkktuj się zzz Rateart w celu uzzzyskkkania oferty na urzzządzzzenia orazzz wparcia dotyczzzącego doboru odpowiedniego rozzzwiązzzania.

Aby uzyskać najnowszą wersję tej specyfikacji, przejdź do www.EXFO.com/specs.

W przypadku rozbieżności, wersja internetowa ma pierwszeństwo przed wersjami drukowanymi.
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    MaxTester 940/945 OLTS

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Model
MAX-945 = OLTS

Konfiguracja optyczna
SM1 = Jednomody 1310/1550 nm, IL i ORL
SM3 = Jednomody 1310/1550/1625 nm, IL i ORL
SM4 = Jednomody 1310/1490/1550 nm, IL i ORL
ICERT-Q1-QUAD =  QUAD 

Port 1:850/1300, pomiary IL i długości
Port2:/1310/1550 nm, pomiary IL, ORL i 
długości

Złącza a 

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

VFL i miernik mocy
00 = Bez dodatkowych opcji
VFL = Z VFL
PM2X = Z miernikiem mocy: GeX detektor
VPM2X = Z VFL i miernikiem mocy; GeX detektor

Wi-Fi i Bluetooth
00 = Bez RF  
RF = Z opcją RF (Wi-Fi i Bluetooth)

Kamera inspekcyjnab

00 = Bez kamery
FP410B = Cyfrowa kamera inspekcyjna

Trzy poziomy powiększenia

FP420B = Cyfrowa kamera inspekcyjna z analizą c

Automatyczna analiza pass/fail Trzy 
poziomy powiększenia
Autocentrowanie obrazu

FP425B = Bezprzewodowa cyfrowa kamera inspekcyjnac

Automatyczna analiza pass/fail 
Trzy poziomy powiększenia
Autocentrowanie obrazu

FP430B = Automatyczna cyfrowa kamera inspekcyjna z analizą 
Automatyczne ustawianie ostrości
Automatyczna analiza pass/fail
Trzy poziomy powiększenia
Autocentrowanie obrazu

FP435B = Bezprzewodowa automatyczna cyfrowa kamera inspekcyjna 
Automatyczne ustawianie ostrości
Automatyczna analiza pass/fail
Trzy poziomy powiększenia
Autocentrowanie obrazu

MAX-945-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

Przykład: MAX-945-SM1-EI-EUI-89-VFL-RF-FP435B-UPC

Uwagi
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a. Takie same adaptery złącza są dla portów jednomodowych, wielomodowych oraz do portów miernika mocy. Złacza wielomodowe są zawsze UPC. 
b. Zawiera oprogramowanie ConnectorMax2
c. Opcja RF obowiązkowa i dołączona do tego modelu.
d. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.exfo.com
e. Zawiera podstawowe adaptery UPC, przy wyborze tej opcji
f. Zawiera podstawowe adaptery APC, przy wyborze tej opcji
g. Zawiera adaptery typu bulhead do inspekcji patchcordów.

Dodatkowe adaptery FIP-400B  d

Adaptery do przełącznicy
FIPT-400-FC-APC = Adapter FC/APC do przełącznicy
FIPT-400-FC-SC = Adapter FC i SC do przełącznicy e

FIPT-400-LC = Adapter LC do przełącznicy
FIPT-400-LC-APC = Adapter LC/APC do przełącznicy
FIPT-400-MU = Adapter MU do przełącznicy
FIPT-400-SC-APC = Adapter SC/APC do przełącznicyf

FIPT-400-SC-UPC = Adapter SC/UPC do przełącznicy
FIPT-400-ST = Adapter ST do przełącznicy

Adaptery do patchcordów
FIPT-400-U12M = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25mm
FIPT-400-U12MA = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25 mm APC
FIPT-400-U16M = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli1.6 mm
FIPT-400-U20M2 = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 2.0 mmm (D4, Lemo)
FIPT-400-U25M = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 2.5 mm e

FIPT-400-U25MA = Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 2.5 mm APC f

Adaptery do kabli wielowłóknowych
FIPT-400-MTP2 = Adapter MTP/MPO UPC do przełącznicy
FIPT-400-MTPA2 = Adapter MTP/MPO APC do przełącznicy
FIPT-400-MTP-MTR = Adapter MTP/MPO Multi-Row UPC do przełącznicy
FIPT-400-MTP-MTRA = Adapter MTP/MPO Multi-Row APC do przełącznicy

Zestawy adapterów
FIPT-400-LC-K = Zestaw adapterów LC:

FIPT-400-LC: adapter LC do przełącznicy,
FIPT-400-LC-APC: adapter LC/APC do przełącznicy,
FIPT-400-U12M: Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25 mm,
FIPT-400-U12MA: Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25mm APC

FIPT-400-LC-K-APC = Zestaw adapterów LC:
FIPT-400-LC-APC:adapter LC/APC do przełącznicy
FIPT-400-U12MA: Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25mm APC

FIPT-400-LC-K-UPC = Zestaw adapterów LC:
FIPT-400-LC: adapter LC do przełącznicy 
FIPT-400-U12M: Uniwersalny adapter do patchcordów o ferruli 1.25 mm

FIPT-400-MTP-MTR-K = Adapter MTP/MPO Multi-Row APC i UPC do przełącznicy g

Podstawowe adaptery
APC = Zawierają adaptery FIPT-400-U25MA i FIPT-400-SC-APC
UPC = Zawierają adapteryFIPT-400-U25M i FIPT-400-FC-SC


