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MPC-100
TESTER POZIOMU MOCY

Ten mikro tester mocy optycznej pozwala na testowanie optyki z poziomu urządzeń z 
systemem Android lub iOS.

KLUCZOWE CECHY
Samodzielna praca

Kompatybilny z urządzeniami  Android™ i iOS™ 

Beprzewodowa łączność przez Bluetooth™

Wewnętrzna pamięć danych

Uniwersalny adapter  2.5 mm (obsługuje optyczne złącza
SC, FC, ST) i 1.25 mm (obsługuje optyczne złącza LC i
E-2000 )

Niewielki, kieszonkowy rozmiar

Zasilany akumulatorem

Podświetlany wyświetlacz

Pasek na rękę

POWIĄZANE PRODUKTY

Kamera inspekcyjna 
ConnectorMax 

Zestaw do inspekcji włókien
TK-MPC-FIP



  MPC-100

PRZYCISKI KONTROLI

PORTY OPTYCZNE I ELEKTRYCZNE

APLIKACJA NA SMARTFONY
Ten mikrotester łączy się z urządzeniami mobilnymi za pomocą Bluetooth’a. Aplikacja do obsługi testera jest bezpłatna oraz prosta w 
obsłudze, co sprawia, że korzystanie z niego jest bardzo proste. Dane mogą być zapisywane bezpośrednio na mobilnym urządzeniu, a 
także w łatwy sposób przesyłane za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub e-maili.

Kluczowe cechy aplikacji:

› Obsługuje pomiary Duplex przechowując wartości strony transmitującej (Tx) i odbierającej (Rx) w tym samym oknie i w tym samym raporcie

› Możliwość dodania współrzędnych GPS do danych pomiarowych w celu łatwego śledzenia miejsc pomiaru

› Eksport wyników w formacie .JSON pozwala na łatwą integrację w systemie zarządzania danymi. Obsługiwany jest również format PDF.

Aplikacja dostępna jest dla urządzeń 
z systemem iOS i Android w App 
Store i Google Play

Wskaźnik LED

Wskaźnik LED Bluetooth i 
pass/fail

Wskaźnik LED ładowania

Aktualna 
długość 

fali

Przycisk zapisu

Aktualna 
moc

Przycisk zmiany 
długości fali

Przycisk ON/OFF

Poziom baterii

Port micro USB
• Ładowarka
• Pobieranie danych

Port optyczny
• 2.50 mm
• 1.25 mm 

OPM Report PASS
General Information
Measurement Name: Auto-MPC00003

Job ID: 0124 Customer: My Cable Company

Test Date and Time: 2018-08-30, 12:00 PM Company: North East Contractors

Operator: Jim Fiber ID: Fiber 09

Connector ID: 1234

Location: Drop Terminal Geolocation: 46.814464, -71.270527

Comments: Terminal was fixed and is up and running 

Instrument
Model: MPC-103X Serial Number: ACB708E6C285

Results
Test Configuration: Default

Direction Wavelength Power
Thresholds

Status
Minimum Maximum

Tx 1550 nm 5.08 dBm -45.00 dBm 15.00 dBm  PASS

Rx 1550 nm 4.12 dBm -45.00 dBm 15.00 dBm  PASS

Signature:  Date: 2018-08-30



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.

  MPC-100

SPECYFIKACJE a

Model MPC-103 MPC-103X

Długości fal (nm) 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625

Zakres (dBm) —60 do 10 -45 do 23

Niepewność (dB) b ±0.5

Rozdzielczość (dB) 0.01

Typ adaptera Standardowy: uniwersalny 2.50 mm 
Opcjonalny: uniwersalny adapter do 1.25 mm 

Bluetooth 4.0 BLE (4 m)

Obsługiwane wersje systemów c, d Android 5.1 i wyżej, iOS 9.3 i wyżej

Niezintegrowana batera 3 h ciągłej pracy

Pamięć 100 pomiarów w pamięci wewnętrznej (nielimitowane na dysku wirtualnym lub  urządzeniu mobilnym)

Wymiary (H x W x D) 32 mm x 102 mm x 24 mm (1 ¼ in x 4 in x 15/16 in)

Waga 70 g (0.15 lb)

Uwagi

a. Typowo.

b. W temperaturze 23 °C, 1550 nm, –20 dBm, dla sygnałów CW i przy użyciu włókien jednomodowych.

c. Oprogramowanie kompatybilne z  Samsung Galaxy Note® 4 & 5, Samsung Galaxy S® 3, 4, 5, 6 & 7, Google Nexus 5X, Apple iPhone 6S Plus & 7 i Apple iPad Air 2. Nie ma gwarancji pełnej kompatybilności z innymi 
modelami. Pobierz naszą darmową aplikację MPC-100 na Google Play i App Store.

d. Niedostępne na tabletach z systemem Android.
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AKCESORIA (NA WYPOSAŻENIU)

Skrócona instrukcja obsługi

Kabel USB na microUSB

Kabel microUSB na microUSB

Pasek na rękę

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Modele
MPC-103 = Micro tester mocy z Bluetooth
MPC-103X = Micro tester wysokich mocy z Bluetooth

MPC-10X

AKCESORIA (OPCJONALNE)

GP-2231: Uniwersalny adapter hybrydowy 1.25 mm 

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. 
iOS is a registered trademark of Cisco System, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc.
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