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Optical Power Expert 

Najnowocześniejszy miernik mocy z łącznością Bluetooth, ekranem dotykowym i najlepszą w 
swojej klasie wydajnością optyczną. A to wszystko w kieszonkowym formacie. 

MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ

POWIĄZANE PRODUKTY

Źródło światła
FLS-600

Bezprzewodowa kamera inspekcyjna
FIP-400B 

PDF

KLUCZOWE FUNKCJE
Połącz się z aplikacją mobilną przez Bluetooth: raportowanie 
podczas pracy w terenie, przechowywanie w chmurze

Przyjazny dla użytkownika: kompaktowy rozmiar, kolorowy 
ekran dotykowy i intuicyjny interfejs

Solidny i wzmocniony: ochrona przez pyłem i wodą IP54

Funkcje oszczędzające czas: brak zerowania offsetu, 
błyskawiczne uruchamianie

Wizualny lokalizator uszkodzeń (tylko PRO)

Przechowywanie danych do 1000 wyników

Bezbłędne, automatyczne rozpoznawanie i przełączanie 
długości fali (tylko PRO)

3-letnia gwarancja i okres kalibracji 

ZASTOSOWANIA
Pomiar mocy optycznej (dBm) i strat wtrąceniowych

Śledzenie przebiegu włókna

Wszystkie sieci telekomunikacyjne, w tym: 
• Pasywne sieci optyczne (PON)
• 5G 
• FTTx
• Sieci LAN/WAN dostępowe i korporacyjne
• CATV
• Zastosowania militarne

Długości fali PON (GPON, XGS-PON, NG-PON2, RFoG, 
itd.), oraz kanałów ITU CWDM i DWDM
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OPTICAL POWER EXPERT
Optical Power Expert jest niezbędnym narzędziem w wyposażeniu każdego 
technika pracującego w terenie, pozwalającym na pomiar mocy sygnału opty-
cznego (dBm) oraz strat wtrąceniowych (dB). Dzięki Optical Power Expert możesz 
zapisywać wyniki na urządzeniu oraz przesyłać raporty za pomocą smartfonaa. 
Skorzystaj z aplikacji mobilnej TestFlow, aby uprościć zarządzanie przepływem 
pracy oraz wynikami testu, a także otrzymywać akualizacje uruchamiające nowe 
funkcje. Optical Power Expert pozwala technikom na  bardziej efektywne i szybsze 
zakończenie prac dzięki wiodącym funkcjom, takim jak pakiet wielu długości fali 
lub szybkie uruchamianie. Urządzenie posiada wbudowane inteligentne funkcje 
takie jak automatyczne rozpoznawanie i przełączanie długości fali, co pozwala 
na uniknęcie błędów ludzkich.  

Miernik mocy posiada najlepszą w swojej klasie wydajność, szeroki kolorowy 
ekran dotykowy i intuicyjny interfejs graficzny. Kieszonkowy rozmiar oraz 
wzmocniona obudowa urządzenia zostały zaprojektowane do szerokiego 
zastosowania w terenie. Posiada dużą pojemność do przechowywania wyników 
pomiaru. 

FASTREPORTER
Wyniki można przenieść na komputer PC za pomocą portu USB i generować 
raporty za pomocą oprogramowania FastReporter.  

PRZECHOWYWANIE W CHMURZE
Połącz urządzenie z mobilną aplikacją TestFlow i wykorzystaj swój smartfon do:

• Raportowania w formacie PDF podczas pracy w terenie i przesyłania raportów przez 
email, wiadomość tekstową lub inny ulubiony komunikator

• Przechowywania w chmurze i pełnej dokumentacji (jesień 2021)

ZAWSZE GOTOWY DO PRACY
Błyskawiczne uruchamianie, intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) oraz brak zerowania offsetu. Optical Power Expert 
uruchamia się i jest gotowy do pracy zawsze, gdy go potrzebujesz. 

Gotowy do 
pracy,     
start! 

Błyskawiczne uruchamianie
Brak zerowania
Brak wygrzewania
Intuicyjny GUI

Kompaktowy Optical Power Expert idealnie mieści się w kieszeni.
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AUTOMATYCZNE TESTOWANIE = BEZBŁĘDNE TESTOWANIE
PX1 w połączeniu ze źródłem światła od EXFO posiadającym funkcję automatycznego przełączania długości fali, automatycznie rozpoznaje 
nadawaną długość fali i przełącza się na odpowiedni parametr kalibracji. Za naciśnięciem jednego przycisku możesz zapisać wyniki 
dla wszystkich długości fali. 

Miernik mocy

Automatyczne rozpoznawanie długości fali

1310

15501625

ŚLEDZENIE PRZEBIEGU WŁÓKNA
Optical Power Expert może wykrywać cztery różne tony emitowane przez źródłoa: 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz i 2 kHz.

270 Hz

330 Hz

1 kHz

2 kHz

Źródło światła

270hz

1550

CW

a. See compatibility details in the technical specifications.

Automatyczne przełączanie długości fali
Źródło światła
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Konfiguracja PRO wyposażona jest w wizualny lokalizator uszkodzeń, który emituje światło w trzech różnych trybach (ciągły, wolne 
miganie i szybkie miganie) w celu śledzenia przebiegu włókna oraz identyfikacji przerw i makrozgięć. 

3 tryby

ROZWOJOWE ROZWIĄZANIE
Kolejne wersje systemowe będą regularnie wprowadzane w celu zwiększenia wydajności pracy w terenie oraz dostosowania się do 
nowych wyzwań. Aktualizowane będą funkcje Optical Power Expert, aplikacja mobilna oraz usługi oparte na chmurze.

Wersja 1 Wersja 2 Wersja 3 Wersja 4

Fu
nk

cj
e

Aktualizacja oprogramowania
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DOSTĘPNE KONFIGURACJE
Optical Power Expert dostępny jest w dwóch konfiguracjach: PX1 i PX1-PRO.

Zarówno PX1 jak i PX1-PRO dostępne są ze standardowym detektorem InGaAs  (10 do –70 dBm) lub detektorem wysokiej mocy GeX (26 
Do –50 dBm).

NISKIE KOSZTY POSIADANIA
Zaprojektowany do szerokich zastosowań w terenie, Optical Power Expert dostarcza najlepszą w swojej klasie wydajność optyczną. 
Solidność firmy EXFO,  wspierana przez ochronę przed pyłem i wodą klasy IP54 sprawia, że PX1 jest wiarygodną i opłacalną inwestycją. 

PX1

Funkcje

Pomiar mocy (dBm) i strat (dB)

Status pass/fail

11 skalibrowanych długości fali

Detekcja tonu

Funkcje

Pomiar mocy (dBm) i strat (dB)

Status pass/fail

45 skalibrowanych długości fali 
uporządkowanych w pakietach

Detekcja tonu

Długości fali PON (GPON, XGS-PON, NG-
PON2, RFoG, itd.), oraz kanałów ITU 
CWDM i DWDM

Możliwość dodania do 24 długości fal do listy 
ulubionych

Długości fal regulowane w krokach co 1 nm

Wizualny lokalizator uszkodzeń (VFL)

Automatyczne rozpoznawanie i przełączanie 
długości fali

Miękki pokrowiec

PX1-PRO

EXFO’s proven 
robustness

Trwała, ładowalna i 
wymienialna bateria LiPo 

Zaprojektowany do 
pracy w terenie

3-letni okres kalibracji
Brak kosztów zwrotu do 
fabryki i brak przestojów

Sprawdzona 
solidność 

EXFO

IP54
Ochrona przez pyłem i wodą
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SPECYFIKACJE a

a. Specyfikacje ważne w temperaturze 23 ± 1 °C, długości fali 1550 nm, z adapterem FOAS-22 i 
złączem FC/UPC.

b. Typowo.

c. Włókno jednomodowe lub 50 µm. Bluetooth włączony. Bez ładowania. Jasność ekranu 75 %. 
Wartość mocy między 17 dBm a –35 dBm dla modelu high-power. Wartość mocy między 5 dBm a
–50 dBm dla modelu podstawowego.

d. Automatyczne rozpoznawanie długośc fali z FLS-300, FLS-600, FOT-300, FOT-600

e. Automatyczne przełączanie długości fali z FLS-600, FOT-600

f. Bez baterii.

SPECYFIKACJE OGÓLNE
Wymiary 133 mm x 78 mm x 30 mm 

Rozmiar wyświetlacza 2.8”

Waga (z baterią) 225 g 

Typ wyświetlacza Kolorowy wyświetlacz z pojemnościowym ekranem dotykowym

Język interfejsu Chiński (uproszczony i tradycyjny), Angielski, Francuski, Niemiecki, Rosyjski, Hiszpański

Ładowanie baterii < 3 godziny czasu ładowania, gdy urządzenie jest wyłączone
Złącze portu ładowania USB typ C
Wejście ładowarki  100 – 240 V; 50/60 Hz; 1.0 A max, wyjście:  5 V; 2 A

Czas pracy na baterii 10h ciągłej pracy

Interfejsy Bluetooth 5.0 z BLE 
USB typ C

Pamięć 1000 wyników do lokalnego odczytu

Raportowanie Dostępne dwie metody:

• Połącz PX1 ze smartfonem za pomocą Bluetooth. Generuj i udostępniaj raporty PDF za pomocą aplikacji TestFlow. 

• Przenieś wyniki na komputer za pomocą kabla USB i generuj raporty w oprogramowaniu FastReporter. 

Gwarancja 3 lata

Okres kalibracji 3 lata

Temperatura Przechowywania f

 Pracy
–40 °C do 70 °C 
–10 °C do 50 °C 

VFL (TYLKO PX1-PRO)
Laser, 650 nm ± 10 nm

CW/Modulowane 1 Hz/Modulowane 4 Hz

 P
out

 dla 62.5/125 µm: > –1.5 dBm (0.7 mW)

Bezpieczeństwo: klasa 2

LASER SAFETY

KONFIGURACJA PX1 PX1-PRO
PX1-S PX1-H PX1-PRO-S PX1-PRO-H

Typ detektora InGaAs GeX InGaAs GeX

Zakres pomiaru mocy (dBm) 10 do –70 26 do –50 b 10 to –70 26 to –50 b

Niepewność pomiaru mocy ±5 % c

Dostępne jednostki pomiaru dB, dBm, Watt (W, mW, nW, pW)

Zakres długości fali (nm) 830 do 1625 780 do 1650

Skalibrowane długości fali (nm) 11 skalibrowanych długości fali:
830, 850, 980, 1300, 1310, 1450, 

1490, 1550, 1577,1590, 1625 

45 skalibrowanych długości fali: 800, 820, 830, 840, 
850, 860, 870, 880, 910, 980, 1270, 1280, 1290, 1300, 

1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 
1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 
1540, 1550, 1560, 1570, 1577, 1580, 1590, 1600, 1610, 

1620, 1630, 1640, 1650 

Automatyczne rozpoznawanie długości fali Nie Tak d

Automatyczne przełączanie długości fali Nie Tak e

Pakiety długości fali Nie Tak

Wizualny lokalizator uszkodzeń Nie Tak (3 tryby—ciągły, 1 Hz, 4 Hz)

Detekcja tonu 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz
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GP-2227 GP-2269GP-2267 GP-3157 GP-1008FOAS-U12     FOAS-U25FOAS-22     FOAS-32 FOAS-54 FOAS-98

AKCESORIA
Etui

GP-2267 Etui transportowe

Pasek na rękę

GP-3157 Pasek na rękę

Ładowarki

GP-2227 Ładowarka USB AC

GP-2269 Kabel USB-A do USB-C (tylko do ładowania - nie jesy przeznaczony do przesyłania danych)

Bateria

GP-2295 Ładowalna bateria

Adaptery złącza

FOAS-22 Adapter złącza FC

FOAS-32 Adapter złącza ST

FOAS-54 Adapter złącza SC

FOAS-98 Adapter złącza LC

FOAS-U12 Uniwersalny adapter złącza 1.25 mm (pasuje do złączy z ferrulą 1.25 mm, w tym LC, MU)

FOAS-U25 Uniwersalny adapter złącza 2.5 mm (pasuje do złączy z ferrulą 2.5 mm, w tym  SC, FC, ST, E2000)

GP-1008 Adapter VFL  dla ferruli 1.25 mm 

W ZESTAWIE

Akcesoria—PX1
• Certyfikat kalibracji

• GP-2295—Bateria

• FOAS-U25—Uniwersalny 
adapter złącza 2.5 mma

• GP-2269— kabel USB 
(kompatybilny z dowolną 
ładowarką AC USB)

Akcesoria—PX1-PRO
• Certyfikat kalibracji

• GP-3157—Pasek na rękę

• GP-2295—Bateria

• FOAS-U25—Uniwersalny adapter złącza 2.5 mma  

• GP-2269— kabel USB (kompatybilny z dowolną ładowarką AC USB)

• GP-2227—Ładowarka USB AC

• GP-2267—Etui

GP-2269

a. Uniwersalny adapter złącza 2.5 mm domyślnie dołączony do urządzenia, chyba że określono inaczej w zamówieniu.

GP-2227

GP-2267

PX1-PROPX1

GP-2269

GP-3157

FOAS-U25

FOAS-U25
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Siedziba EXFO           T +1 418 683-0211    Toll-free +1 800 663-3936 (USA i Kanada)

EXFO posiada ponad 2000 klientów w ponad 100 krajach.

EXFO posiada certyfikat 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.

W przypadku rozbieżności, wersja internetowa ma pierwszeństwo przed wersją papierową. 

ZAMÓWIENIE

SPPX1.4AN  © 2022 EXFO Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Wydrukowano w Kanadzie  22/02 Tłumaczenie: 02/2022

Model
Optical Power Expert

Konfiguracje
S = Podstawowy zakres pomiaru mocy
H = Zakres pomiaru wysokiem mocy
PRO-S = Konfiguracja PRO z podstawowym zakresem pomiaru mocy
PRO-H = Konfiguracja PRO z zakresem pomiaru wysokiej mocy

Opcje
NRF = Wersja bez podzespołów Bluetooth

Adapter złącza
FOAS-22 = Adapter złącza FC
FOAS-32 = Adapter złącza ST
FOAS-54 = Adapter złącza SC
FOAS-98 = Adapter złącza LC
FOAS-U12 = Uniwersalny adapter złącza 1.25 mm
FOAS-U25 = Uniwersalny adapter złącza 2.5 mm

PX1-XX-XX-XX

Przykład: PX1-S-FOAS-22

Skontaktuj się z nami:
Tel.: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl

Lenartowicza 24, 93-143 Łódź
www.rateart.pl


