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Seria 740C xWDM OTDR 
SERIA PRZESTRAJALNYCH OTDRów OBEJMUJĄCYCH PASMO C/DWDM I 18 DŁUGOŚCI 
FAL CWDM DO CHARAKTERYZACJI ŁĄCZY METRO ETHERNET I C-RAN 
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CECHY KLUCZOWE
CWDM+DWDM dostępne w kompaktowej plaformie FTB-1v2 

Dostępnych od 12 do 62 kanałów DWDM w paśmie C 
zgodnych z siatką ITU na pojedynczym porcie OTDR

18 kanałów CWDM na pojedycznym porcie  OTDR 

Testy przez MUX/DEMUX/OADM

Testowanie na aktywnych sieciach

Wysoka rozdzielczość i krótkie strefy martwe

Możliwość utworzenia listy ulubionych kanałów

Gotowy na iOLM: inteligentne narzędzie pomiarowe 
zmieniające skomplikowane analizy trasy OTDR w zadanie 
wymagające naciśnięcia jednego przycisku

ZASTOSOWANIA
Łącza CWDM i DWDM metro Ethernet

Wdrożenia usług komercyjnych

Fiber deep, zdalny PHY i node splitting

Sieci C-RAN

POWIĄZANE PRODUKTY I OPCJE

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

Platforma
FTB-2/FTB-2 Pro

Platforma
FTB-4 Pro

Platforma
FTB-1v2/FTB-1 Pro

Pasmo C/DWDM i wszystkie 18 kanałów CWDM ITU-T w pojedynczym OTDRze do testowania przez 
kanały MUX/DEMUX. Zapewnia kompletną charakterystykę łącza i rozwiązywanie problemów 
w usługach komercyjnych, sieciach C-RAN i wdrożeniach sieci Ethernet.
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PODSTAWY ZWIELOKROTNIANIA W DZIEDZINIE DŁUGOŚCI FALI
Zwielokrotnianie w dziedzinie długości fali (Wavelength-division multiplexing, WDM) jest technologią, która multipleksuje (agreguje)
kilka sygnałów optycznych w pojedyncze łącze światłowodowe przy użyciu różnych długości fal w celu zwiększenia szerokości pasma 
łącza światłowodowego. 

Rysunek 1. WDM działa jak „lejek optyczny”, wykorzystując różne kolory światła (długości fal) dla każdego sygnału.

CWDM VS. DWDM
Oprócz tradycyjnego WDM opartego na długościach fal 1310 nm i 1550 nm, istnieją dwa główne wzorce agregujące większą liczbę 
długości fal/sygnałów, które były szeroko stosowane w celu zwiększenia pojemności sieci bez potrzeby dodawania większej ilości 
światłowodów: CWDM i DWDM.

CWDM stosuje do 18 długości fal, od 1271 nm do 1611 nm, z odstępem międzykanałowym wynoszącym 20 nm. DWDM głównie 
był wdrażany w paśmie C (1525-1565 nm) z odstępem międzykanałowym od 1.6 nm (200 GHz) do 0.4 nm (50 GHz)b. 

Rysunek  2. Każdy klient (przedsiębiorstwo lub klient) otrzymuje długość fali przez multiplekser add/drop (OADM) 

ZASTOSOWANIA
CWDM i DWDM zdobywają popularność we wdrożeniach usług komercyjnych lub C-RAN, gdzie każda długość fali może adresować 
określone miejsce, takie jak wieża komórkowa lub klient.

Zarówno CWDM jak i DWDM nie wykluczają się wzajemnie i współistnieją w hybrydowych sieciach pasywnych, które wykorzystują 
DWDM w CWDM, aby zmaksymalizować pojemność światłowodów. 

a. Jak zdefiniowano w ITU-T G. 694.2

b. Zgodnie z ITU-T G. 694.1 DWDM jest również dostępne w paśmie L (1570–1610 nm), a siatki widmowe są zdefiniowane w odstępach 12,5 GHz.
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PASYWNE SIECI CWDM/DWDM

PO CO KORZYSTAĆ Z OTDR xWDM PODCZAS BUDOWY?
Systemy xWDM punkt-wielopunkt (CWDM i/lub DWDM) w sieciach dostępowych, takich jak wdrożenia usług komercyjnych czy C-RAN, 
cechują się innymi topologiami niż w sieciach metro/szkieletowych. W tych przypadkach ważne jest zapewnienie ciągłości łącza, co 
oznacza, że właściwa długość fali musi być podłączona do właściwego portu multipleksera WDM (MUX), demultipleksera (DEMUX)
lub optycznych modułów add-drop (OADM). Długości fal należy wprowadzać we właściwym miejscu, używając odpowiedniego OADM 
i podłączając światłowód do właściwego portu. Jest to bardzo prosty, ale powszechny problem w sieciach dostępowych operatorów 
kabli, którego można uniknąć lub naprawić na miejscu, przed zakończeniem pracy. OTDR używając tego samego kanału/długości fali 
do testowania przez MUX/DEMUX/OADM może zapewnić użytkownikom pełen widok łącza i całkowity budżet strat. Znając aktualną 
odległość pomiędzy końcem a miejscem docelowym, OTDR może potwierdzić, że długość fali jest poprawnie adresowana.

STOSUJ PRZESTRAJALNY xWDM DO:
› Charakteryzacji CWDM/DWDM z jednego końca 

› Sprawdzania ciągłości i całkowitej straty przez MUX, OADM i DEMUX podczas budowy 

› Testowania podczas pracy za pomocą portu klienckiej długości fali - wszystko bez wpływu na długości fal innych klientów i bez przestojów

› Rozwiązywanie problemów i charakteryzacja przez jednego operatora od samego początku

Rysunek 3. Dzięki OTDR CWDM / DWDM dostawcy usług sieciowych mogą zobaczyć i 
zweryfikować pełną ścieżkę optyczną przed uruchomieniem usługi.
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SERIA OTDR 740C xWDM 
Seria zawiera jeden moduł CWDM OTDR pokrywający wszystkie 18 kanałów CWDM z jednego 
portu oraz przestrajalny moduł DWDM OTDR pokrywający kanały DWDM pasma C. To rozwiązanie 
dostępne jest na platformach FTB-1v2, FTB-2 i FTB-4. 

Seria OTDR 740C xWDM została zaprojektowana z renomowanymi standardami wysokiej jakości 
EXFO, aby ustabilizować środkowe długości fali testowanych kanałów, zapewniając stabilną długość 
emitowanej fali oraz zapobiegając przenikaniu mocy do sąsiednich kanałów. Graficzny interfejs 
użytkownika od EXFO pozwala technikom definiować listę ulubionych kanałów z pasma C (DWDM)
lub z siatki kanałów CWDM w celu szybszego dostępu i efektywniejszych rutynowych testów.

Rysunek 4. Pojedynczy moduł FTB-740C-CWDM lub
FTB-740C-DWC da platformy FTB-1v2*

Rysunek 5. Pojedynczy moduł FTBx-740C-CWDM lub FTBx-740C-
DWC dla platform FTB-1v2 single- i dual-carrier FTB-2/FTB-4

Pro*

FTB-1v2 DC: KOMPAKTOWY I WYDAJNY DO HYBRYDOWYCH PASYWNYCH SIECI CWDM/DWDM
Oba moduły OTDR CWDM i DWDM mogą zostać umieszczone w kompaktowej, dwuslotowej platformie FTB-1v2 Dual Carrier. Dzięki 
najlepszym w branży specyfikacjom testowania CWDM i DWDM, technicy terenowi mają możliwość otrzymywania dokładnych i 
poprawnych pomiarów w możliwie najszybszy sposób bez ciężkiego sprzętu i problemu braku długości fali lub konieczności  wymiany 
modułów.

Dual Carrier FTB-1v2 z modułami CWDM i DWDM jest idealny do zastosowań w usługach komercyjnych w zakresie wdrożeń FTTB, 
FTTP i fronthaul, które ewoluują i migrują z CWDM do hybrydowej DWDM lub innej dowolnej architektury sieci WDM punkt-
wielopunkt. Z takim zestawem testowym,  dostawcy i operatorzy wielu usług zawsze dysponują wymaganą długością fali CWDM lub 
DWDM do charakteryzowania przez MUX, OADM i DEMUX. Dzięki temu zapewniają kompletną charakteryzację łącza, sprawdzanie 
ścieżek optycznych przed uruchomieniem usług i rozwiązywanie problemów z usługami komercyjnymi. 

1 PPort CWDM OTDR 6 Jeden port USB 3.0 

2 Port DWDM OTDR 7 Dwa porty USB 2.0 

3 Gniazdo mikrofon/słuchawki 8 VFL

4 Slot na kartę microSD 9 Miernik mocy

5 Port 1 GigE

3
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a. Prosimy odnieść się do specyfikacji platformy FTB-1v2, aby uzyskać więcej informacji.
b. Rysunek poglądowy. Moduł może się różnić.
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WYPOSAŻONY W FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

Uśrednianie w czasie rzeczywistym

Aktywuje tryb pracy ciągłej lasera OTDR, trasa jest odświeżana w czasie rzeczywistym, co pozwala na monitorowanie włókna w celu szybkiego 
wykrycia nagłych zmian. Idealne do szybkiego przeglądu badanego włókna.

Tryb automatyczny

Funkcja ta służy jako tryb wykrywania, automatycznie dostosowuje zakres odległości i szerokość impulsu w funkcji testowanego łącza.
Dostosowanie parametrów jest rekomendowane w celu wykonania dodatkowych pomiarów do zlokalizowania innych zdarzeń.

Narzędzia przybliżania

Narzędzia przybliżania i centrowania ułatwiają analizę włókien. Wyznacz okno wokół wybranego obszaru i szybciej wyśrodkuj go na 
ekranie.

Ustawianie parametrów w trakcie pracy

Możliwość dynamicznej zmiany ustawień trwającej akwizycji bez potrzeby zatrzymywania lub powrotu do podmenu.

iOLM—USUWANIE ZŁOŻONOŚCI Z OTDRa

All results 

TESTOWANIE OTDR 
STAWIA RÓŻNE 
WYZWANIA...

JAK TO DZIAŁA?

NIEPRAWIDŁOWE
TRASY OTDR

NIEZLICZONA 
ILOŚĆ TRAS DO 

ANALIZY

WYKONYWANIE 
TEGO SAMEGO 
DWURKOTNIE

SKOMPLIKOWANE 
URZĄDZENIE, 

SZKOLENIA, WSPARCIE

2XXX
W odpowiedzi na te wyzwania EXFO opracowało lepszą metodę testowania optyki: iOLM jest aplikacją 
opartą na OTDRze zaprojektowaną, aby 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 jego przycisku.

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

Wykonuje wiele 
pomiarów w 
jednej sesji

Analizuje 
reflektogramy

Łączy wszystkie 
pomiary w jeden 
wspólny wynik

Wyświetla 
schematyczny 

widok trasy i szybką 
diagnostykę

Zmienia tradycyjnego OTDRa w przejrzyste, zautomatyzowane urządzenie dające poprawne wyniki za 
pierwszym razem, bez względu na poziom zaawansowania technika.
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iOLM—USUWANIE ZŁOŻONOŚCI Z OTDRa (C.D.)

COMBO UPGRADE iOLM ONLY

3 SPOSOBY, ABY CZERPAĆ KORZYŚCI Z iOLM

PAKIET FUNKCJI iOLM
Dodatkowo, do standardowego pakietu funkcji iOLM możesz dobrać dodatkowe w pakiecie Advanced lub jako samodzielne opcje. Więcej 
informacji wraz z opisami pakietów znajdziesz w specyfikacji inteligentnej analizy sieci optycznych (iOLM).

iOLM DLA SIECI CWDM I
DWDM 
Wszystkie korzyści iOLM są dostosowane do topologii i
wyzwań sieci CWDM i DWDM: zoptymalizowany algorytm
CWDM/DWDM, nowa ikona reprezentująca MUX, DEMUX
i OADM.

Typowe sieci pasywne CWDM/DWDM wykazują wysokie
straty MUX/DEMUX lub OADM, które skutkują wykorzys-
taniem dłuższych szerokości impulsów, aby osiągnąć koniec
łącza kosztem rozdzielczości front-end, w bardzo podobny
sposób do tego, co zaobserwowano w sieciach PON. Inteli-
gentne narzędzie pomiarowe iOLM dokładnie charakteryzuje
całe łącze wszystkimi niezbędnymi impulsami, w celu
uzyskania najlepszej rozdzielczości wzdłuż łącza i generuje
pliki iOLM dla każdego łącza, aby ułatwić raportowanie. 

Wiele sieci pasywnych CWDM/DWDM opiera się na włóknach typu duplex dla TX/RX i na tej samej długości fali. W takim przypadku funkcja
iLoop znacznie zwiększy wydajność poprzez charakteryzację łącza TX i RX w pojedynczej akwizycji. iLoop przeprowadzi użytkownika przez
sekwencję testu i zautomatyzuje wszystkie procesy generacji plików i raportówa. 

Aktywne obydwa narzędzia (kod Oi) Aktywuj opcję iOLM na swoim urządzeniu 
kluczem software’owym, gdziekolwiek jesteś

Zamów urządzenie tylko z 
aktywnym iOLMem

PRZETWARZAJ DANE POMIAROWE W RAPORTY

JEDNO OPROGRAMOWANIE DO WSZYSTKIEGO
To potężne  narzędzie  do  raportowania  jest  idealnym 
uzupełnieniem   do   OTDRa. Umożliwia   tworzenie   i 
dostosowywanie   raportów,   aby   w   pełni   sprostać 
potrzebom.

Uwaga

a. Prosimy odnieść się do specyfikacji iOLM, aby uzyskać więcej informacji o funkcji iLoop.
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57%
krótszy czas testu b

100%
automatyzacji a

1-krok
i gotowe a

FUNKCJE PRZEWODOWE USB BEZPRZEWODOWE
Podstawowa
FIP-410B

Półautomatyczna
FIP-420B

Automatyczna
FIP-430B

Półautomatyczna
FIP-425B

Automatyczna
FIP-435B

Trzy poziomy powiększenia √ √ √ √ √

Przechwytywanie obrazu √ √ √ √ √

Urządzenie przechwytujące CMOS 5Mpix √ √ √ √ √

Automatyczne centrowanie obrazu włókna X √ √ √ √

Automatyczne ustawianie ostrości X X √ X √

Wbudowana analiza pass/fail X √ √ √ √

Wskaźnik LED statusu pass/fail X √ √ √ √

Łączność WiFi X X X √ √

Uwagi

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

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

W PEŁNI AUTOMATYCZNA KAMERA INSPEKCYJNA
Zaniedbanie czyszczenia, sprawdzania i certyfikowania złączy może prowadzić do poważnych, czasochłonnych problemów, które 
stanowią do 80% przyczyn awarii sieci.

Dzięki FIP-400B, teraz można z łatwością uzupełnić zwykłą procedurę o inspekcję i certyfikację złącza, bez zmniejszenia wydajności 
techników. 

Lata doświadczeń w tej dziedzinie dały EXFO wiedzę i doświadczenie w zaprojekotowaniu prawdziwie unikalnej i innowacyjnej kamery
do kontroli włókien, która znacznie upraszcza i przyspiesza ten istotny krok.

Posiadający unikalny system automatycznej regulacji ostrości, FIP-400B automatyzuje każdą operację sekwencji inspekcji powierzchni czołowej 
złącza. Rezultat: Kontrola włókien jest teraz szybkim, jednoetapowym procesem, który może być wykonywany przez techników bez 
względu na poziom umiejętności.

PIĘĆ MODELI DOPASOWANYCH DO TWOJEGO BUDŻETU
FIP-410B: oferuje wszystkie podstawowe funkcje
potrzebne do manualnej inspekcji. 

Półautomatyczna FIP-420B: ma te same funkcje, co
FIP-430B, bez automatycznej regulacji ostrości.

Półautomatyczna FIP-425B: bezprzewodowa wersja
półautomatycznej FIP-420B.

FIP-430B: kompletny i w pełni zautomatyzowany zestaw 
funkcji, który obejmuje wydajny system centrowania 
obrazu światłowodowego, regulację ostrości i optymal-
izację oraz wbudowaną analizę Pass / Fail.

FIP-435B: pójdź o krok dalej dzięki bezprzewodowej 
kamerze. Obejmuje wszystkie funkcje FIP-430B.

PODGLĄD OBRAZU WŁÓKNA I 
OPROGRAMOWANIE ANALIZY
› Automatyczna analiza pass / fail czoła złącza

› Błyskawiczne rezultaty w ciągu kilku sekund dzięki prostej obsłudze 

› Kompletne raporty testowe dla przyszłych odniesień

› Przechowuje obrazy i wyniki do przechowywania dokumentacji

Kontrolery 
inspekcji

Obszar inspekcji 
włókna
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Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępnych konfiguracjach, prosimy odnieść się do sekcji 
“Informacje o zamówieniu”. 

Uwagi

a. Typowo, z zastosowaniem impulsu 10 µs.

b. Typowy zakres dynamiki z 3-minutowym uśrednianiem przy SNR = 1.

c. Typowo dla reflektancji –45 dB, z zastosowaniem impulsu 5 ns.

d. Nie zawiera niepewności ze względu na index włókna.

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

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

740C-CWDM 740C-DWC

Nominalna długość fali lasera (nm)
1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 
1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610

Przestrajalne pasmo C w zakresie 1527.99-1567.95 nm
zgodnie z siatką ITU-T G694.1, kanały od 12 do 62 
(191.2 THz - 196.2 THz)

Niepewność środkowej długości fali (nm) a ±3 Kontrola długości fali kanału DWDM 50GHz

Strojenie odstępów między kanałami N/A
Inkrementacja 50 GHz i 100 GHz na
siatce ITU-T G694.1  

Zakres dynamiki przy 20 µs (dB) b >37 40

Strefa martwa zdarzeniowa (m) c 1.1 0.7

Strefa martwa tłumieniowa (m) c 5 3.5

Zakres odległości (km) 0.1 do 400 0.1 do 400

Szerokość impulsu (ns) 5 do 20 000 5 do 20 000

Punkty próbkowania Do 256 000 Do 256 000

Rozdzielczość próbkowania (m) 0.04 do 10 0.04 do 10

Dokładność odległości (m) d ±(0.75 + 0.0025 % x odległość + rozdzielczość) ±(0.75 + 0.0025 % x odległość + rozdzielczość)

Wszystkie specyfikacje ważne przy temperaturze 23 °C ± 2 °C ze złączem FC/APC, o ile nie napisano inaczej.

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Moduł FTB

Moduł FTBx

  

Wymiary (H x W x D) 50 mm x 254 mm x 210 mm 158 mm x 24 mm x 174 mm 

Waga 0.9 kg 0.4 kg 

Temperatura Pracy
Przechowywania

Prosimy odnieść się do specyfikacji platformy
– 40 °C do 70 °C 

Prosimy odnieść się do specyfikacji platformy
– 40 °C do 70 °C 

Wilgotność względna 0 % do 95 % bez kondensacji 0 % do 95 % bez kondensacji
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Uwaga

a. Prosimy odnieść się do specyfikacji iOLM, aby uzyskać kompletne i najnowsze opisy pakietów funkcji. 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU—MODUŁ DWDM FTB

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU—MODUŁ DWDM FTBx 

FTB-740C-DWC-XX-XX-XX

FTBx-740C-DWC-XX-XX-XX

Model
FTBx-740C-DWC = Przestrajalny  DWDM SM OTDR

Pasmo C 1528-1568 nm (ITU 12-62), 100/50 GHz, 40 dB (9/125 µm)

Oprogramowanie podstawowe
OTDR = Tylko aplikacja OTDR
iOLM = Tylko aplikacja iOLM
Oi = Aplikacje OTDR i iOLM 

Złącze 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

Opcje oprogramowania iOLM a

00 = iOLM Standard
iADV = iOLM Advanced
iLOOP = iOLM loopback mode

Złącze 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

Opcje iOLMa

00 = iOLM Standard
iADV = iOLM Advanced
iLOOP = iOLM loopback mode

Przykład: FTB-740C-DWC-iOLM-iADV-EA-EUI-91

Przykład: FTBx-740C-DWC-iOLM-iADV-EA-EUI-91

Model
FTB-740C-DWC = Przestrajalny  DWDM SM OTDR

Pasmo C 1528-1568 nm (ITU 12-62), 100/50 GHz, 40 dB (9/125 µm)

Oprogramowanie podstawowe
OTDR = Tylko aplikacja OTDR
iOLM = Tylko aplikacja iOLM
Oi = Aplikacje OTDR i iOLM 



EXFO posiada certyfika ISO 9001 i potwierdza jakość tych produktów. EXFO dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej specyfikacji były dokładne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy 
lub przeoczenia i zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu, charakterystyk i produktów w dowolnym momencie bez zobowiązań. Jednostki miary w tym dokumencie są zgodne ze standardami i praktykami SI. Dodatkowo, 
wszystkie produkty EXFO są zgodne z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę  www.EXFO.com/recycle.

W przypadku rozbieżności wersja internetowa ma pierwszeństwo przed wszelkimi wersjami drukowanymi. 
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EXFO posiada ponad 2000 klientów w ponad 100 krajach.

  Seria 740C xWDM OTDR 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU—MODUŁ CWDM FTBx 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU—MODUŁ CWDM FTB 

FTBx-740C-CWXX-XX-XX-XX-XX

FTB-740C-CWXX-XX-XX-XX-XX

Model
CW10 =  Jednomodowy moduł CWDM OTDR z 10 długościami fali:

1430/1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610 nm

CW18-M8W =  Jednomodowy moduł CWDM OTDR z 8 aktywowanymi długościami fal:
1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610 nm
Sprzęt z możliwością uaktualnienia do:
1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/1450 nm

CW18-M10W =  Jednomodowy moduł CWDM OTDR z 10 aktywowanymi długościami fal:
1430/1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610 nm
Sprzęt z możliwością uaktualnienia do:
1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410 nm

CW18-M18W =  Jednomodowy moduł CWDM OTDR z 18 aktywowanymi długościami fal:
1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/1450 nm
1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610 nm

Przykład: FTBx-740C-CW18-M10W-iOLM-iADV-M1310W-OTDR-EA-EUI-91

Przykład: FTB-740C-CW18-M10W-iOLM-iADV-M1310W-OTDR-EA-EUI-91

Uwagi

a. Dostępne dla modeli: CW18-M8W i CW18-M10W.

b. Prosimy odnieść się do specyfikacji iOLM, aby uzyskać kompletne i najnowsze opisy pakietów funkcji. 

ZŁĄCZE OTDR

Złącza APC charakteryzują się mniejszą reflektancją niż UPC, co jest krytycznym parametrem, który wpływa na wydajność, szczególnie w strefach martwych. Złącza
APC zapewniają lepszą wydajność niż złącza UPC, poprawiając tym samym wydajność testowania. Złącza APC są obowiązkowe w portach OTDRa serii 740C.

Uwaga: Złącze UPC jest dostępne poprzez zastosowanie hybrydowego jumpera testowego. Zamień tylko EA-XX na EI-XX w numerze zamówienia, aby otrzymać 
hybrydowy jumper testowy APC-UPC (SC/APC do SC/UPC lub FC/APC do FC/UPC lub LC/APC do LC/UPC).
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Model
CW10 =  Jednomodowy moduł CWDM OTDR z 10 długościami fali:

1430/1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610 nm

CW18-M8W =  Jednomodowy moduł CWDM OTDR z 8 aktywowanymi długościami fal:
1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610 nm
Sprzęt gotowy i możliwy do uaktualnienia do:
1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/1450 nm

CW18-M10W =  Jednomodowy moduł CWDM OTDR z 10 aktywowanymi długościami fal:
1430/1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610 nm
Sprzęt gotowy i możliwy do uaktualnienia do:
1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410 nm

CW18-M18W =  Jednomodowy moduł CWDM OTDR z 18 aktywowanymi długościami fal:
1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/1450 nm
1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610 nm
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Złącze 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

Opcje długości fali
00 = Bez dodatkowych długości fali
M1310W = Dodatkowa długość fali 1310 nm a

Opcje iOLM b

00 = iOLM Standard
iADV = iOLM Advanced
iLOOP = iOLM loopback mode

Oprogramowanie podstawowe
OTDR = Tylko aplikacja OTDR 
iOLM = Tylko aplikacja iOLM 
Oi = Aplikacje OTDR i iOLM 

Złącze 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

Opcje długości fali
00 = Bez dodatkowych długości fali
M1310W = Dodatkowa długość fali 1310 nm a

Opcje iOLM b

00 = iOLM Standard
iADV = iOLM Advanced
iLOOP = iOLM loopback mode

Oprogramowanie podstawowe
OTDR = Tylko aplikacja OTDR 
iOLM = Tylko aplikacja iOLM 
Oi = Aplikacje OTDR i iOLM 


