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CECHY KLUCZOWE
Zakres dynamiki do 46 dB

Martwa strefa zdarzeniowa 0.5 m, tłumieniowa 2.5 m

Do 256 000 punktów próbkujących

EXFO Connect: zautomatyzowane zarządzanie; dane 
przechodzą przez chmurę do dynamicznej bazy danych

ZASTOSOWANIA
Testowanie sieci metropolitarnych

Testowanie sieci long-haul

FTB-750C—Metro/Long-Haul OTDR
CHARAKTERYZACJA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU

Duży zakres dynamiki połączony z wysoką rozdzielczością gwarantujący dokładną 
charakteryzację sieci światłowodowych.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE I OPCJE

GLOBAL PORTABLE FIBER OPTIC TEST 
EQUIPMENT MARKET LEADERSHIP AWARD

Oprogramowanie do przetwarzania
danych i raportowania
FastReporter 2

Kamery inspekcyjne
FIP-400B (Wi-Fi lub USB)
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Platforma
FTB-1v2/FTB-1 Pro
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NASZPIKOWANY CECHAMI, KTÓRE ZWIĘKSZĄ TWOJĄ EFEKTYWNOŚĆ

UŚREDNIANIE W CZASIE RZECZYWISTYM

Aktywuje laser OTDRa do ciągłego wysyłania wiązek, dzięki czemu trasa odświeża się w czasie rzeczywistym, co 
pozwala monitorować nagłe zmiany. Doskonałe narzędzie do szybkiego wglądu w stan łącza.

TRYB AUTO

Jeśli użyjemy trybu discovery, urządzenie automatycznie dobierze dystans (długość łącza) oraz szerokość impulsu 
potrzebną do przetestowania danego łącza. Zaleca się dobieranie parametrów w celu wykonania dodatkowych 
pomiarów, które pozwolą zlokalizować inne wydarzenia.

NARZĘDZIA POWIĘKSZANIA
Przybliżenie i centrowanie ułatwia analizę włókien. Urządzenie, w prosty sposób, pokazuje na ekranie interesujący 
nas odcinek toru, który jest wycentrowany i powiększony, co ułatwia analizę.

REGULACJA NASTAWÓW W CZASIE POMIARU

Dynamicznie zmieniaj nastawy OTDRa w czasie trwania pomiaru, bez zatrzymywania go, czy wracania do menu.

WYKRYWACZ MAKROZGIĘĆ

Wbudowana cecha, która pozwala na automatyczną identyfikację i lokalizację makrozgięć, bez potrzeby dalszego 
analizowania trasy.

BIDIR.
DWUKIERUNKOWA ANALIZA (w oprogramowaniu do przetwarzania danych FASTREPORTER 2)

Zalecane do dokładniejszej charakteryzacji spawów, dwukierunkowa analiza łączy w wyniki z dwóch kierunków pomiarów, 
aby uśrednić tłumienie każdego zdarzenia. Aby bardziej kompletnie scharakteryzować zdarzenie, użyj iOLM gwarantującego 
maksymalną rozdzielczość w obu kierunkach (wiele szerokości impulsu dla wielu długości fali)  oraz skonsolidowany widok.

SZUKASZ MAPOWANIA SIECI Z PREZENTACJĄ WYNIKÓW W POSTACI IKON?

Widok liniowy (ma go KAŻDY OTDR od EXFO)
Takie rozwiązanie jest dostępne w naszych OTDR-ach od 2006 roku. Ułatwia ono odczytywanie wyników pomiarów toru dzięki ikonom, 
które symbolizują poszczególne zdarzenia dla trasy dla zadanej długości fali. Innymi słowy urządzenie przetwarza punkty zebrane na 
wykresie dla jednego pomiaru na zestaw ikon dla zdarzeń reflektancyjnych i niereflektancyjnych. Dodatkowo są czytelne testy PASS/ 
FAIL dla zdefiniowanych progów. 
Widok liniowy zaprezentowany w ten sposób zapewnia pełną 
dowolność w wyświetlaniu wyników. Możesz wyświetlić 
zarówno wykres trasy jak i jego liniową analizę bez potrzeby 
wykonywania dodatkowych czynności. 
Pomimo, że takie rozwiązanie ułatwia odczytywanie 
wyników pojedynczego pomiaru, to użytkownik nadal musi 
dobrać ustawienia OTDRa. Często jest potrzeba wykonać 
kilka pomiarów używając kilku różnych impulsów, żeby 
dokładnie scharakteryzować łącze. Zobacz, jak iOLM 
wykonuje taki pomiar automatycznie i z dokładniejszymi 
wynikami.
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iOLM - USUNIĘCIE ZŁOŻONOŚCI Z OTDRa

Zmienia tradycyjnego OTDRa w przejrzyste, zautomatyzowane i dające poprawne wyniki 
za pierwszym razem, bez względu na poziom zaawansowania technika, urządzenie.

COMBO UPGRADE TYLKO iOLM

OTDR stawia
przed nami różne 
wyzwania...

JAK TO DZIAŁA?

3 SPOSOBY, ABY CZERPAĆ KORZYŚCI Z iOLMA

ŹLE 
WYKONANE

TRASY

NIEZLICZONA ILOŚĆ
TRAS DO ANALIZY

WYKONYWANIE
TEGO SAMEGO
DWUKROTNIE

SKOMPLIKOWANE
URZĄDZENIE, SZKOLENIE,

WSPARCIE

2XXX
W odpowiedzi na te wyzwanie EXFO opracowało lepszą metodę testowania optyki: 
iOLM jest aplikacją opartą na OTDRze zaprojektowaną, żeby uprościć testy eliminując potrzebę 
dobierania parametrów i/lub analizowania skomplikowanych tras łącza. To zaawansowany algorytm 
dynamicznie zmieniający parametry podczas wykonywania licznych pomiarów. Dzięki zestawieniu 
różnych impulsów z różnymi długościami fal iOLM lokalizuje i identyfikuje usterki z maksymalną 
dokładnością - a wszystko za naciśnięciem jednego guzika.

Zestaw funkcjonalności iOLM 
Dodatkowo, do standardowego pakietu cech iOLM możesz dobrać dodatkowe funkcjonalności w pakiecie Advanced lub Pro. 
Więcej informacji wraz z opisami pakietów znajdziesz w specyfikacji inteligentnej analizy sieci optycznych (iOLM).

Ochrona patentowa dotyczy iOLMa, wliczając w to jego oprogramowanie służące do pomiarów. Uniwersalny interfejs EXFo jest chroniony patentem US 6,612,750.

Aktywne obydwa narzędzia (kod Oi) Aktywuj opcję iOLM na swojej jednostce 
kluczem software’owym, gdziekolwiek jesteś.

Zamów urzadzenie tylko 
z aktywnym iOLMem.

PRZETWARZAJ DANE POMIAROWE W RAPORTY

Jeden program do wszystkiego
To potężne narzędzie do raportowania jest 
idealnym uzupełnienie do OTDRa. Umożliwia
on tworzenie i dostosowywanie raportów, 
aby w pełni sprostać Państwa potrzebom.

Wykonuje wiele 
pomiarów 
w 1 sesji

Analizuje 
reflektogramy

Łączy wszystkie 
pomiary w 1 

wspólny wynik

Wyświetla 
schematyczny widok 

trasy i szybką 
diagnostykę
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KONTROLA I CERTYFIKACJA PIERWSZEGO ZŁĄCZA - PIERWSZYM KROKIEM PRZED TESTEM OTDR

Poświęcenie czasu, aby właściwie skontrolować złącza światłowodowego
przy użyciu kamery inspekcyjnej EXFO może zapobiec wielu problemom na 
dalszej części linii, oszczędzając w ten sposób czas, pieniądze i unikając 
kłopotów. Ponadto, za pomocą w pełni zautomatyzowanego rozwiązania z 
możliwością autofocus, która wykonuje za nas ten krytyczny etap kontroli jakim 
jest dostosowywanie ostrości oraz analiza stanu złącza przeradzając je w prosty, 
jednoetapowy proces.

CZY WIESZ, ŻE ZŁĄCZE TWOJEGO OTDRa/iOLMa 
JEST RÓWNIEŻ KRYTYCZNYM ASPEKTEM
Zabrudzenie na porcie reflektometru lub na złączu włókna rozbiegowego może 
negatywnie wpływac na wyniki pomiaru, a nawet permanetnie uszkodzić złącze. 
Ważne jest, żeby regularnie sprawdzać stan złącza, aby upewnić się, że są one 
wolne od zanieczyszczeń. Inspekcja złącza jako pierwszy krok pomiarów OTDR 
jest dobrą praktyką, która maksymalizuje efektywność pomiarów.

PIĘĆ MODELI, ABY DOPASOWAĆ SIĘ DO TWOJEGO BUDŻETU

Więcej informacji znajdziesz w specyfikacji kamer z serii FIP-430B lub FIP-4X5B.

CECHY ZE ZŁĄCZEM USB BEZPRZEWODOWE
Podstawowa 
FIP-410B

Pół-automat
FIP-420B

Pełen automat
FIP-430B

Pół-automat
FIP-425B

Pełen automat
FIP-435B

Trzy poziomy powiększenia

Przechwytywanie obrazu

Matryca przechwytująca CMOS 5 MPX

Automatyczne centrowanie obrazu

Autofocus

Wbudowana analiza PASS/FAIL

LEDowy wskaźnik

Łączność Wi-Fi

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

X √ √ √ √

X X √ X √

X √ √ √ √

X √ √ √ √

X X X √ √

DOSTĘPNE NA PLATFORMACH  FTB-1v2/FTB-1 PRO

FTB-1 w wersji 2, dostępne w stanadardzie lub wersji Pro, jest ultramocną i lekką kompaktową platformą umożliwiającą technikom 
wykonywanie dedykowanych pomiarów optycznych, ethernetowych, testowanie aplikacji wielousługowych w sposób prosty i wydajny.

ZRÓB WIĘCEJ Z FTB PRO

 Windows 8.1 Pro pozwala wykorzystywać 
inne przydatne aplikacje i wspiera wiele
urządzeń USB.

› Pracuj szybciej, wielozadaniowo

› Używaj pakietów biurowych

› Podłączaj drukarki, kamery, klawiatury,
myszki i inne peryferia

Panoramiczny dotykowy
 wyświetlacz.

Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet i
kilka portów USB.

Przechowywuj, przerzucaj i współdziel 
swoje dane z pomiarów automtyacznie.

INTUICYJNY 
INTERFEJS

WSZECHSTRONNA 
ŁĄCZNOŚĆ

ZWIĘKSZONA
WYDAJNOŚĆ

Korzystaj ze swoich aplikacji

Współdziel swój pulpit (np. przy użyciu TeamViewer)

Oprogramowanie antywirusowe

Komunikuj się mailowo i przez
inne aplikacje

Zapisuj i automatyzuj czynności

Współdziel pliki w chmurze

WYBIERZ 
FTB PRO!
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AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE DANYMI. PRZENIEŚ DANE DO CHMURY. BĄDŹ PODŁĄCZONY!

EXFO Connect pozwala na przechowywanie i wrzucanie plików i danych testowych automatycznie, 
w chmurze, co pozwala na usprawnienie pracy począwszy od wdrażania sieci aż po jej konserwację.

NARZĘDZIA SYSTEMOWE

Narzędzia testowe EXpert to seria testowych narzędzi programowych, podnoszących wartość platformy FTB-1v2, 
oferujących dodatkowe możliwości testowe bez potrzeby dołączania dodatkowych modułów lub jednostek. 

NARZĘDZIA TESTOWE “EXperta”

Narzędzia testowe EXpert VoIP generują połączenie VoIP bezpośrednio z platformy testowej,  
w celu zatwierdzenia działania podczas uruchamiania usług i rozwiązywania problemów. 
> Obsługują szeroki zakres protokołów sygnalizacyjnych, włączając w to SIP, SCCP, H.248/Megaco  oraz H. 323 
> Wspierają metryki jakości MOS i R-factor 
> Upraszczają testy dzięki konfigurowalnym progom Pass/Fail i metrykom RTP 

Narzędzia testowe EXpert IP integrują sześć powszechnie wykorzystywanych narzędzi testowych datacom w 
jedną, bazującą na platformie aplikację.
> Błyskawicznie przeprowadzają sekwencje debuggowania oraz skanowanie VLAN i LAN discovery
> Wykonują testy ping i traceroute między końcami sieci
> Weryfikują działanie FTP i dostępność HTTP

Narzędzie testowe IPTV do oceny jakości umożliwia emulacje set-top-box  
i pasywny monitoring strumieni IPTV, pozwalając łatwo i szybko przeprowadzić weryfikację “pass/fail” 
instalacji IPTV. 
> Podgląd wideo w czasie rzeczywistym 
> Analiza do 10 strumieni wideo 
> Kompleksowe wskaźniki QoS i QoE, w tym ocena MOS 
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Wszystkie specyfikacje przygotowane w 23 °C ± 2 °C i ze złączem FC/APC, chyba, że napisano inaczej.

UUUWAGI

a. Typowo.

b. Typowa dynamika dla 3-minutowego uśredniania przy SNR = 1. 

c. Typowo dla reflektancji od -35 dB do -55 dB, używając impulsu 3ns. 

d. Typowo 1310 nm, dla reflektancji -55 dB, używając 3-ns impulsu. Martwa strefa tłumieniowa dla 1310 nm wynosi 3.5 m typowo z reflektancją poniżej –45 dB.

e. Nie uwzględnia niepewności wynikającej z indeksu refrakcji włókna.
f. Typowa moc wyjściowa dla fali 1550 nm.

SPECYFIKACJA TECHNICZA

Długości fal (nm) a 1310 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 10

Dynamika 20 µs (dB) b model 1310/1550: dynamika = 46/46 dB
model 1310/1550/1625: dynamika = 45/45/45 dB 

Strefa martwa zdarzeniowa  (m) c 0.5

Strefa martwa tłumieniowa (m) d 2.5

Zakres odległości (km) 0.1 do 400

Szerokość impulsu (ns) 3 do 20 000

Liniowość (dB/dB) a ±0.03

Próg strat (dB) 0.01

Rozdzielczość strat (dB) 0.001

Rozdzielczość próbkowania (m) 0.04 do 10

Ilość punktów próbkujących Do 256 000

Niepewność odległości (m) e ±(0.75 + 0.0025 % x odległość + rozdzielczość próbkowania)

Czas pomiaru Zdefiniowany przez użytkownika (minimum: 5 sekund ; maksimum: 60 minut)

Typowe odświeżanie trybu RT (Hz) 4

Moc wyjściowa stabilnego źródła światła (dBm) f >1.5

BEZPIECZEŃSTWO LASERA

INVISIBLE LASER RADIATION
VIEWING THE LASER OUTPUT WITH 

CERTAIN OPTICAL INSTRUMENTS (FOR 
EXAMPLE, EYE LOUPES, MAGNIFIERS AND 

MICROSCOPES) WITHIN A DISTANCE OF 
100 MM MAY POSE AN EYE HAZARD

CLASS 1M LASER PRODUCT

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.) 210 mm x 254 mm x 50 mm (8 1/4 in x 10 in x 2 in)

Waga 0.9 kg (2 lb)

Temperatura
 Przechowywania –40 °C to 70 °C         (–40 °F to 158 °F)

Wilgotność względna 0% do 95% nieskondensowana



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.   
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INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

FTB-750C-XX-XX-XX-XX

Model
FTB-750C = OTDR

Konfiguracja optyki
SM1 = moduł SM OTDR, 1310/1550 nm 
SM3 = modułSM OTDR, 1310/1550/1625 nm

Oprogramowanie bazowe
OTDR = aktywny tylko OTDR 
iOLM =  aktywny tylko iOLM
Oi = aktywny OTDR i iOLM 

Opcje software’owe iOLM a

00 = iOLM standard
iADV = iOLM advanced
iPRO = iOLM pro 

Złącza jednomodowe
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
Złącza EI = Zobacz sekcję poniżej dotyczącą złącz APC 

Przykład: FTB-750C-SM1-OTDR-EA-EUI-89

Uwagi

a. Proszę odnieść się do specyfikacji iOLM (intelligent Optical Link Mapper), aby dowiedzieć się o więcej szczegółach i opisach tych opcji.

ZŁĄCZA EI

Aby umożliwić maksymalne wykorzystanie możliwości reflektometru firma EXFO sugeruje używanie złączy APC. Złącza te charakteryzują się 
mniejszą reflektancją, a jest to kluczowy parametr mający wpływ na wydajność, w szczególności długości stref martwych. Złącza APC posiadają 
lepsze parametry niż złącza UPC, przez co przyczyniają się do polepszenia wydajności testów.
Dla uzyskanie lepszych efektów pracy, złącza APC są obowiązkowe dla narzędzia iOLM.

Uwaga: Złącza UPC również są dostępne, wystarczy wymienić EA-XX na EI-XX w polu numeru części podczas składania zamówienia. 
Dodatkowo dostępne są złącza EI-EUI-90 (UPC/ST).

Tłumaczone: 04.2016


