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CECHY KLUCZOWE
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 pass/fail

Wbudowany asystent i diagnostyka pozwala 
wyeliminować błędy referencji

Ulepszony pomiar dla krótkich odcinków włókien

Bezpośrednie tworzenie raportów PDF na urządzeniu

Kompatybilny z platformami FTB-2 i FTB-2 PRO

Najlepszy w klasie zasięg włókien jednomodowych do 200 km

Funkcjonalność EXFO Connect

ZASTOSOWANIA
Budowa FTTx

Testowanie sieci telekomunikacyjnych i sieci zewnętrznych

Centra danych

Okablowanie strukturalne w przedsiębiorstwach

FTBx-940/945 Telco OLTS

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 analizie FasTesT™.

POWIĄZANE PRODUKTY

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

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

Wideo-kamera inspekcyjna
FIP-400B (WiFi lub USB)

Platforma
FTB-2/FTB-2 Pro

OTDR/iOLM
FTBx-720C QUAD OTDR/iOLM
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KOLEJNA GENERACJA AUTOMATYCZNYCH TESTÓW OLTS: 

WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA WYDAJNOSĆ

Od momentu wprowadzenia w roku 1996, opatentowanej technologiI FastTesT™, 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 wdrożeń sieciowych, aplikacja 
FasTesT™, pozwala na oszczędności w zakresie CAPEX / OPEX

KORZYŚCI
Wiarygodne wyniki testów
W pełni zautomatyzowana kamera inspekcyjna

Podstawą poprawnej referencji oraz w dalszej kolejności pomiarów jest weryfikacjia stanu oraz czystości złącz światłowodowych. 
FTBx-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 staje się proste i łatwe, jak tylko jest to możliwe.

Testowanie łączy krótszych niż kiedykolwiek wcześniej
Dzięki wykorzystaniu niezwykle precyzyjnej optyki, zestaw OLTS może testować z dużo większą precyzją krótkie łącza 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 5s 

› Raportowanie online – prosto z prac terenowych

› Prosty w obsłudze dzięki wbudowanemu asystenowi 
użytkownika: 

› Wskaźnik LED portu: prowadzi użytkownika przez procesy 
referencji i testowania. Wskaźniki LED pokazują użytkownikowi, 
do którego portu należy podłączyć badane złącze, a sygnał 
dźwiękowy wskazuje, że połączenie zostało utworzone. 

› Wbudowana diagnostyka: w trakcie wykonywania referencji i
testowania, 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 identyfikować makrozgięcia (patrz 
zdjecie po prawej).

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

› FTBx-940/945 zawiera funkcję Test Again pozwalającą 
użytkownikowi na ponowny test w trzech prostych krokach:

1. Wróć do wyników testu

2. Szybko zidentyfikuj nieprawidłowe wyniki poprzez 
sprawdzenie testu pass/fail

3. Naciśnij 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 
testowanego łącza wiedzieli, ze 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. Wbudowana diagnostyka pomaga technikowi w podjęciu odpowiednich kroków
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1 Zakładka Results zawiera listę wszystkich testowanych włókien

2 Wynik pass/fail wskazywany 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. Funkcje sprawdzania ciągłości.
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DOSTĘPNE NA PLATFORMACH FTB-2/FTB-2 PRO
FTB-2, dostępne w wersji standardowej lub Pro, jest najbardziej kompaktowym rozwiązaniem na rynku  w  zakresie  testowania różnych  prędkości, 
technologii oraz aplikacji wielousługowych, a całość zaawansowanej platformy pomiarowej zamknięta jest w dogodnej wielkości urządzeniu, które 
pozwala na testy w terenie.

ZRÓB WIĘCEJ Z PLATFORMA PRO
System operacyjny Windows 8.1 pozwala na
korzystanie z różnych  aplikacji  oraz  wspiera 
szeroką gamę urządzeń USB

› Krótszy czas uruchamiania, wielozadaniowość

› Używaj dowolnych aplikacji biurowych

› Podłącz bezpośrednio do platformy drukarki, 
kamery, klawiatury i wiele innych

Szeroki, dotykowy ekran WiFi, Bluetooth, Gigabit Ethernet i
wiele portów USB 

Automatycznie przechowuj i
udostępniaj wyniki pomiarów

INTUICYJNY 
INTERFEJS 

NIEZRÓWNANA 
ŁĄCZNOŚĆ 

ZWIĘKSZONA 
PRODUKTYWNOŚĆ 

Zainstaluj własne aplikacje

Udostępniaj pulpit (np. używając TeamViewer’a)

Oprogramowanie antywirusowe

Komunikuj się za pomocą maili lub 
aplikacji OTT 

Zautomatyzowane działania

Udostępniaj pliki w chmurze

FTB Pro!

SOFTWARE TEST TOOLS
Narzędzia  testowe  EXpert  to  seria  testowych  narzędzi  programowych,  podnoszących  wartość  platformy  FTB-2,  oferujących 
dodatkowe możliwości testowe bez potrzeby dołączania dodatkowych modułów lub jednostek.

NARZĘDZIA TESTOWE EXpert 

EXpert VoIP generuje połączenie VoIP bezpośrenio z platformy testowej w celu sprawdzenia poprawności działania 
podczas uruchamiania usług i rozwiązywania problemów.

› Obsługuje szeroki zakres protokołów sygnalizacyjnych, w tym SIP, SCCP, H.248/Megaco i H.323

› Wspiera metryki jakości R-factor i MOS

› Upraszcza testy dzięki konfigurowalnym progom pass/fail i metrykom RTP

EXpert IP integruje sześć powszechnie wykorzystywanych narzędzi testowych datacom w jedną, bazującą na platformie 
aplikację, aby upewnić się, że technicy terenowi są przygotowani na szeroki zakres potrzeb testowych

› Błyskawicznie przeprowadza sekwencje debuggowania ze skanowaniem VLAN i wykrywaniem LAN

› Wykonuje testy ping i traceroute między końcami sieci

› Weryfikuje działanie FTP i dostępność HTTP

EXpert 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

› Analizuje do 10 strumieni wideo

› Kompleksowe wskaźniki QoS i QoE, w tym ocena MOS

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.
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UTRZYMUJ ZŁĄCZA W CZYSTOŚCI. 
ZAPEWNIJ PŁYNNY RUCH W SIECI.

AUTOMATYKA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
W połączeniu z zautomatyzowanymi kamerami pomiarowymi i technologią FasTesT™, FTBx-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 kamerą bezprzewodową. 
Zawiera wszystkie funkcje FIP-430B.

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

› Półautomatcyczna FIP-425B: bezprzewodowa wersja 
półautomatycznej FIP-420B.

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

57%
krótszy czas testu b

100%
automatyczna a

1-etap 
pomiaru a

ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE DO
PODGLĄDU I ANALIZY POWIERZCHNI 
CZOŁOWEJ ZŁĄCZA
› Automatyczna analiza pass/fail powierzchni czołowej złącza

› Błyskawiczne rezultaty dzięki prostej obsłudze jednym dotknięciem

› Kompletne raporty przeprowadzonych testów

› Przechowywanie wyników pomiaru i obrazów

Uwagi

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

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

CECHY PRZEWODOWE USB BEZPRZEWODOWE
Podstawowa

FIP-410B
Półautomatyczna

FIP-420B
 Automatyczna

FIP-430B
Półautomatyczna

FIP-425B
Automatyczna

FIP-435B

Trzy poziomy powiększenia √ √ √ √ √

Przechwytywanie obrazu √ √ √ √ √

Kamera przechwytująca CMOS 5 MPx √ √ √ √ √

Funkcja automatycznego centrowania obrazu włókna X √ √ √ √

Automatyczne dostosowanie ostrości X X √ X √

Wbudowana analiza pass/fail X √ √ √ √

Wskaźnik LED pass/fail X √ √ √ √

Łączność WiFi X X X √ √

Rysunek 4. Przjerzyste wyniki pass/fail

2

1

1 Kontrolery inspekcji 2 Obszar inspekcji włókna
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SZYBKIE PRZETWARZANIE DANYCH Z 
OPROGRAMOWANIEM FASTREPORTER2

JEDNO OPROGRAMOWANIE - WIELE MOŻLIWOŚCI
To wydajne oprogramowanie do edycji raportów stanowi doskonałe uzupełnienie Twojego FTBx-940/945 OLTS. Umożliwia tworzenie 
i dostosywanie raportów tak, aby spełniły Twoje oczekiwania. Możliwość korzystania z jednego oprogramowania do zarządzania 
wszystkimi zgromadzonymi danymi i generowania raportów z każdego urządzenia testujacego połączenia optyczne jest najlepszym 
rozwiązaniem dla maksymalnej wydajnosci 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

› Ustawiaj 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 szblonów i raportów danych (PDF, 
Excel, HTML)

› Edycja raportów za pomocą Excela lub 
Crystal Reports

› Analiza łączna:

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

›  OTDR i inspekcja złącza (FIP)

›  iOLM i inspekcja złącza (FIP)

Rysunek 5. FastReporter 2 zajmuje się dokumentowaniem i raportowaniem
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BEZPIECZEŃSTWO LASERA

CLASS 1
LASER PRODUCT

SPECYFIKACJA FasTesT™ a

Szybkość testowania  c
FasTesT™ Simplex:  3s (dwie długości fali, dwukierunkowe, automatyczne, IL + długość włókna)
FasTesT™ Simplex: 6s (trzy długości fali, dwukierunkowe, automatyczne, 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 Zgodność 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 pomiaru długości (km) f Wielomody: 20
Jednomody: 200 

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

Zakres pomiaru ORL (dB) c 50

Niepewność pomiaru ORL (dB) c, g ±1

Uwagi

a. Wszystkie specyfikacje ważne w 23 °C ± 1 °C przy 1550 nm, na zasilaniu bateryjnym i po 15 minutach wygrzewania, o ile nie napisano inaczej.

b. W warunkach kalibracji.

c. Typowo.

d. Pomiar dla fali 850 nm ze złączem SC.

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

f. Dla 1300 nm dla MM  i 1550 nm dla SM.

g. Brak dyskretnej reflektancji większej od —65 dB. Do 45 dB.

SPECYFIKACJA MIERNIKA MOCY a

Typ detektora InGaAs 

Niepewność b ±(5 % + 32 pW)

Zakres pomiaru (dBm) 5 do –75

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

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

SPECYFIKACJE 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 przez 8 h

Szerokość widmowa (FWHM) (nm) 850 nm: 30 do 60
1300 nm: 100 do 150

SPECYFIKACJE OGÓLNE
Wymiary (H x W x D) 158 mm x 25 mm x 196 mm (6 ¼ in x 1 in x 7 3/4 in)

Waga 0.4 kg (0.9 lb)

Temperatura      Pracy
Przechowywania

0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F)
–30 °C do 70 °C (–22 °F do 158 °F)

Wilgotność względna 0 % do 95 % bez kondensacji

Rysunek poglądowy. 
Rzeczywisty moduł może 
się róznić w zależności od 
wybranej konfiguracji.
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Uwagi

a. Typ złącza miernika mocy jest taki sam jak typ złącza EUI.

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Model
FTBx-940 = OLTS

Konfiguracja optyki
SM1 = Jednomody 1310/1550 nm, IL

Złącze 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

FTBx-940-XX-XX

Przykład: FTBx-940-SM1-EI-EUI-89



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.   

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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Uwagi

a. Adapter złącza są takie same na portach źródła jednomodowego, wielomodowego i portach miernika mocy. Złącze wielomodowe zawsze są UPC.

b. Hybrydowy REF Grade Test Cord zostanie dostarczony, jeśli wymagany jest interfejs EI (UPC).

c. Niedostępne dla modelu iCERT.

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Model
FTBx-945 = OLTS

Konfiguracja optyki
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 850/1300/1310/1550 nm, 

IL i ORL

Złącze a 

EA-EUI-28 = APC/DIN 47256 c

EA-EUI-89 = APC/FC narrow key
EA-EUI-91 = APC/SC
EA-EUI-95 = APC/E-2000 c

EA-EUI-98 = APC/LC
EI-EUI-89 = UPC/FC b

EI-EUI-91 = UPC/SC b

EI-EUI-98 = UPC/LC b

FTBx-945-XX-XX

Przykład: FTBx-945-SM1-EA-EUI-91
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ZŁĄCZA EA

Aby zmaksymalizować wydajność pomiarów ORL modułem FTBx-945, wymagane są złącza APC na porcie jednomodowym. Złacza te generują mniejszą
reflektancję, co jest krytycznym parametrem wpływającym na wydajność pomiaru ORL. Złącza APC zapewniają lepszą wydajność niż złącza UPC, zwiekszając
efektywność testowania. 
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Skontaktuj się z nami:
Tel.: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl
Lenartowicza 24, 93-143 Łódź


