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KLUCZOWE FUNKCJE
Zintegrowany tester kanałów DWDM oraz reflektometr 
na jednym porcie

Inteligentne pomiary poziomu mocy kanałów

Kompaktowa budowa

Gotowy na iOLM: wiele pomiarów za jednym 
naciśnięciem z charakteryzacją MUX/DEMUX

Siatka kanałów C-BAND ITU-T G.692 DWDM (12-62)

Widok wykresu słupkowego oraz tabeli na szerokim ekranie

Testowanie na aktywnych sieciach

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) 

ZASTOSOWANIA
Charakteryzacja łącza DWDM przez MUX, DEMUX i OADM

Rozwiązywanie problemów z łączami DWDM (DAA, RPHY, 
C-RAN)

Łącza metro Ethernet DWDM

Wdrażanie usług komercyjnych

Sieci dostępowe P2MP

Optical Wave Expert

POWIĄZANE PRODUKTY

Kamera inspekcyjna
FIP-400B (WiFi lub USB)

xWDM OTDR
FTBx-740C 

Analizator widma optycznego
FTBx-5235

Wielousługowy moduł testowy 100G
FTBx-88200NGE

POMIAR, DIAGNOSTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z POZIOMU JEDNEGO PORTU

Pierwsze na rynku urządzenie łączące ocenę mocy kanałów DWDM z funkcją reflektometru na 
jednym porcie. 

Feature(s) of this product is/are protected by one or more of : US patent 8,576,389 and equivalent patents pending and/or granted in other countries; US patent 9,170,173; 
US patent 9,571,186; US patent 10,014,935; US patent 9,641,243; US patent 9,134,197 and equivalent patents pending and/or granted in other countries; and US 
9,506,838, US design patent D710,222 and equivalent(s) in other countries; and other US pending patent(s).



  Optical Wave Expert

INTELIGENTNE, ZAUTOMATYZOWANE I ZINTEGROWANE URZĄDZENIE
Optical Wave Expert łączy na jednym porcie walidację mocy kanału oraz charakteryzację reflektometryczną. Oznacza to, że technicy 
mogą automatycznie zidentyfikować wadliwe kanały i sprawdzić lokalizację uszkodzenia za pomocą funkcji OTDR lub iOLM. 

Użytkownicy mogą dokonywać natychmiastowych odczytów poziomu mocy za pomocą intuicyjnego interfejsu oraz korzystać z możliwości 
przestrajalnego reflektometru. Kompaktowa i wzmocniona obudowa platformy MaxTester jest idealnym rozwiązaniem do pracy w terenie.

Intergracja reflektometru z testerem kanałów na jednym porcie oznacza mniej niepotrzebnych manipulacji światłowodem oraz lepszą 
wydajność pracy w terenie. Przekłada się to na szybszy średni czas naprawy (MTTR) oraz ogranicza stosowanie metody prób i błędów. 

REFLEKTOMETR DWDM
Po wykryciu przez tester wadliwego kanału, OTDR może zostać 
skonfgurowany odpowiednimi parametrami. Połączenie testera 
kanałów oraz reflektometru ogranicza dodatkowe manipulacje 
światłowodem i eliminuje ryzyko popełnienia błędu ludzkiego. 

Wykorzystaj przestrajalny OTDR DWDM do:
› Charakteryzacji pojedynczego łącza światłowodowego

› Oceny ciągłości oraz całkowitej stratności przez MUX, OADM oraz 
DEMUX (podczas budowy)  

› Testowanie na aktywnych sieciach z wykorzystaniem portu klienckiej 
długości fali - bez wpływu na długości fal innych klientów oraz 
narażenia na przestoje 

› Rozwiązywanie problemów oraz charakteryzacja łącza przez jednego 
operatora 

› Rozwiązywanie problemów na aktywnych sieciach bez uszkodzenia 
modułów SFP a

TESTER KANAŁÓW
Dzięki wykresowi słupkowemu oraz intuicyjnemu interfejsowi, 
diagnostyka mocy kanału jest wyświetlana w sposób przejrzysty i 
łatwy do zrozumienia. 

Połączenie funkcji reflektometru oraz testera kanałów na jednym 
porcie zwiększa przepływ pracy. Operatorzy mogą oszacować 
poziom mocy oraz od razu zlokalizować uszkodzenia, co skraca 
średni czas naprawy (MTTR). Funkcja ta nie tylko oszczędza czas, 
ale eliminuje niepotrzebne manipulacje światłowodem, unikając 
tym samym uszkodzenia złączy.  

+

a. Pakiet Advanced iOLM zawiera funkcję Optimode—SFP safe.
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a. Więcej szczegółów o funkcji iLoop znajduje się w specyfikacji technicznej iOLM. 

Zmienia tradycyjnego OTDRa w przejrzyste, zautomatyzowane urządzenie dające poprawne wyniki za pierwszym razem, bez 

względu na poziom zaawansowania technika.

Ochrona patentowa dotyczy iOLM, wliczając w to jego oprogramowanie służące do pomiarów. 

COMBO UPGRADE TYLKO iOLM 

Testowanie OTDR stawia 
różne wyzwania...

Jak to działa?

TRZY SPOSOBY, ABY CZERPAĆ KORZYŚCI Z iOLM

BŁĘDNE TRASY 
OTDR

NIEZLICZONA 
ILOŚĆ TRAS DO 

ANALIZY

WYKONYWANIE TEJ 
SAMEJ PRACY 
DWUKROTNIE

SKOMPLIKOWANE 
URZĄDZENIA, SZKOLENIE, 

WSPARCIE

2XX

W odpowiedzi na te wyzwania 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 przycisku.

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

iOLM dla sieci DWDM 
Wszystkie funkcje iOLM zostały dopasowane do topologii sieci DWDM: zoptymalizowany algorytm DWDM, a także nowe ikony do 
obrazowania MUX, DEMUX oraz OADM. 

Typowe pasywne sieci DWDM będą posiadać serie MUX/DEMUX oraz OADM o wysokich stratnościach, co skłoni operatorów urządzenia 
do użycia szerszego impulsu kosztem rozdzielczości, podobnie jak przy pomiarach sieci PON. 

Wiele pasywnych sieci DWDM opiera się na włóknach dupleksowych, aby łącza TX/RX działały na tej samej długości fali. W takich 
przypadkach funkcja iLoop pozwala na charakteryzację łącza TX oraz RX w pojedynczym pomiarze. iLoop prowadzi użytkownika 
przez sekwencję testu i automatyzuje cały proces generacji plików oraz raportów dla każdego łącza oddzielniea. 

Aktywne oba narzędzia - 
iOLM oraz OTDR (kod Oi)

Aktywuj opcję iOLM na swoim urządzeniu 
kluczem software’owym, gdzIekolwiek jesteś

Zamów urządzenie tylko 
z aktywnym iOLMem

iOLM—USUNIĘCIE ZŁOŻONOŚCI Z OTDRa

Wykonuje 

wiele pomiarów 

w jednej sesji

Analizuje 

reflektogramy

Łączy wszystkie 

wyniki w jeden 

wspólny widok

Wyświetla 

schematyczny widok 

trasy i szybką 

diagnostykę
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Ethernet
switch

DEMUX 1

DEMUX 2

Residential
GigE

Commercial
services

Cabinet

10 GigE

40 channels

DWDM

CMTS

Headend

Remote PHY
QAM DOCSIS 3.1

RF coax

RF coax

Remote PHY
QAM DOCSIS 3.1

ARCHITEKTURA SIECI DWDM

Zwiększanie możliwości technika

Rysunek 1. Przykład architektury Node+0 z Remote PHY

Niezbędne narzędzia do kompleksowego testowania

Seria FTB-740 

Testowanie sieci CWDM i DWDM

EtherCHK-1-10

Ocena usług 
Ethernet

Seria FIP-430B

Inspekcja złączy

Optical Wave Expert

Rozwiązywanie problemów w 
sieciach DWDM 

FTB-5235

Ocena widma DWDM

FTB-5700

Testowanie dyspersji
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DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W FORMACIE MODUŁU FTBx
Optical Wave Expert dostępny jest również jako moduł FTBx, który może pracować z następującymi platformami FTB:

Moduł FTBx  
Optical Wave Expert

Platforma
FTB-2/FTB-2 Pro 

Platforma 
FTB-1v2/FTB-1Pro

Platforma 
FTB-4 Pro

MODUŁ FTBx OPTICAL WAVE EXPERT JEST KOMPATYBILNY Z:
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Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich dostępnych konfiguracji, zapoznaj się z sekcją dotyczącą zamówień znajdującą się poniżej.

a. Wartość typowa, z wykorzystaniem impulsu 10-µs.

b. Typowy zakres dynamiki dla 3-minutowego uśredniania przy SNR = 1. 

c. Typowa wartość dla reflektancji –45 dB, z wykorzystaniem impulsu o szerokości 5-ns.

d. Nie uwględnia niepewności związanej z współczynnikiem załamania. 

e. Wszystkie specyfikacje są typowe dla długości fali 1550 nm w temperaturze 23 °C ± 2 °C z użyciem złączy SC.

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

SPECYFIKACJA OTDR (wersja MAX oraz FTBx)

SPECYFIKACJA TESTERA KANAŁÓW (wersja MAX oraz FTBx)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nominalna długość fali lasera
Pasmo C przestrajalne w zakresie 1527.99-1567.95 nm 
ITU-T G694.1 kanały 12-62  (191.2-196.2 THz)

Niepewność środkowej długości fali a Kontrola długości fali kanału DWDM 50 GHz

Dostrajanie odstępu międzykanałowego Inkrementacje 50 GHz oraz 100 GHz na siatce ITU-T G694.1  

Zakres dynamiki przy 20 µs (dB) b 40

Strefa martwa zdarzeniowa (m) c 0.7

Strefa martwa tłumieniowa (m) c 3.5

Zakres odległości (km) 0.1 do 400

Szerokość impulsu (ns) 5 do 20 000

Punkty próbkowania Do 256 000

Rozdzielczość próbkowania (m) 0.04 do 10

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

SPECYFIKACJA TECHNICZNA e

Zakres długości fali (pasmo C) 1527.99-1567.95 nm (191.2-196.2 THz)

Kanały ITU ITU-T G694.1 kanały 12-62

Odstęp międzykanałówy DWDM 100 GHz

Zakres dynamiki na kanał (dBm) 10 do –40

Maksymalna całkowita bezpieczna moc (dBm) 20

Niepewność pomiaru mocy (dB) 1

ORL (dB) > 35

Czas pomiaru (s) < 3



  Optical Wave Expert

SPECYFIKACJA WBUDOWANE MIERNIKA MOCY (GeX) (opcja) a 

Skalibrowane długości fal (nm) 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650

Zakres mocy (dBm) b 27 do —50

Niepewność (%) ±5 % ± 10 nW

Rzodzielczość wyświetania (dB)
0.01 = max do —40 dBm 
0.1 = —40 dBm do —50 dBm

Automatyczne zerowanie offsetu b, d Maksymalna moc do —30 dBm

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

VFL (opcja)
Laser, 650 nm ± 10 nm 

CW/Modulacja 1 Hz

Typowa P
out

 w 62.5/125 µm: > –1.5 dBm (0.7 mW)

Bezpieczeństwo lasera: Klasa 2

BEZPIECZEŃSTWO LASERA e

SPECYFIKACJE OGÓLNE (tylko wersja MAX)

a. Przy 23 °C ± 1 °C, długość fali1 550 nm oraz złącze FC. Moduły w stanie bezczynności. Bateria po 20-minutowym wygrzewaniu. 

b. Typowy.

c. W warunkach kalibracji.

d. Dla ±0.05 dB, od 10 °C do 30 °C.

e. Bezpieczeństwo lasera klasy 2 ma zastosowanie do opcji VFL. 

f. Dotyczy testów OTDR/iOLM; dla testera kanałów temperatura pracy wynosi 0 °C do 40 °C.

SPECYFIKACJE (tylko wersja MAX )

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wyświetlacz 7” (178 mm) wzmocniony ekran dotykowy, 800 x 480 TFT

Interfejsy Dwa porty USB 2.0  
RJ45 LAN 10/100 Mbit/s

Przechowywanie 2 GB pamięci wewnętrznej (20 000 tras OTDR)

Baterie Ładowalna bateria litowo-polimerowa
8h pracy zgodnie z Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001138

Zasilacz Zasilacz AC/DC, wejście 100-240 VAC, 50-60 Hz

Wymiary (W x S x G) 166 mm x 200 mm x 68 mm 

Waga (z baterią) 1.5 kg 

Temperatura Pracy f 
Przechowywania

–10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F) 
–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

Wilgotność względna 0 % do 95 % bez kondensacji

AKCESORIA (opcjonalne)
GP-10-100 Twarda walizka transportowa GP-2208 Zapasowy rysik

GP-10-061 Miękka torba transportowa GP-2209 Zapasowa bateria

GP-10-072 Usztywniona torba transportowa GP-2240 Torba na narzędzia

GP-1008 Adapter VFL (2.50 mm na 1.25 mm) GP-2242 Pasek na rękę

GP-2155 Plecak GP-2243 Zapasowy adapter AC/DC 

GP-2205 Ładowarka z wtykiem do zapalniczki samochodowej (12 V) GP-3115 Podpórka
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

Przykład: MAX-740C-DWOCC-OI-iLOOP-EA-EUI-91-VPM2X-FOA-54B-FP435B-APC-RF

Model
MAX-740C-DWOCC = przestrajalny OTDR SM DWDM  + 

skaner kanałów pasma C  
1528-1568 nm (ITU 12-62),  
100 GHz, 40 dB (9/125 µm)

Podstawowe oprogramowanie
OTDR = Tylko aplikacja OTDR
iOLM = Tylko aplikacja iOLM
Oi = Aplikacja OTDR i iOLM 

Opcje iOLM 
00 = iOLM Standard 
iADV = iOLM Advanced
iLOOP = Tryb pętli

Złącze
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

Miernik mocy
00 = Bez miernika mocy
VFL = Wizualny lokalizator uszkodzeń (650 nm)
PM2X = Miernik mocy; detektor GeX
VPM2X = VFL i miernik mocy; detektor GeX

Adapter złącza do miernika mocy
FOA-22 = FC/PC, FC/SPC, FC/UPC, FC/APC
FOA-32 = ST: ST/PC, ST/SPC, ST/UPC
FOA-54B = SC: SC/PC, SC/SPC, SC/UPC, SC/APC
FOA-96B = E-2000/APC
FOA-98 = LC
FOA-99 = MU

MAX-740C-DWOCC-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

WiFi i Bluetooth®

00 = Bez RF
RF = Z RF (WiFi i Bluetooth) a, b

Dodatkowe adaptery FIP-400B c

Adaptery do przełącznic
FIPT-400-LC = Adapter LC do przełącznic
FIPT-400-LC-APC = Adapter LC/APC do przełącznic
FIPT-400-SC-APC = Adapter SC APC do przełącznic e

FIPT-400-SC-UPC = Adapter SC UPC do przełącznic

Adaptery do patchcordów
FIPT-400-U12M = Uniwersalny adapter do patchcordów z ferrulą 1.25 mm
FIPT-400-U12MA = Uniwersalny adapter do patchcordów z ferrulą APC 1.25 mm
FIPT-400-U25M = Uniwersalny adapter do patchcordów z ferrulą 2.5 mm d

FIPT-400-U25MA = Uniwersalny adapter do patchcordów z ferrulą APC 2.5 mm e

Podstawowe adaptery f

APC = Zawiera FIPT-400-U25MA i FIPT-400-SC-APC
UPC = Zawiera FIPT-400-U25M i FIPT-400-FC-SC

Model kamery inspekcyjnej g

00 = Bez kamery inspekcyjnej
FP410B =  Cyfrowa kamera inspekcyjna

Trzy poziomy powiększenia
FP420B =  Cyfrowa kamera inspekcyjna

Automatyczna analiza pass/fail
Trzy poziomy powiększenia
Automatyczne centrowanie obrazu

FP425B =  Bezprzewodowa kamera inspekcyjna b 
Automatyczna analiza pass/fail 
Trzy poziomy powiększenia 
Automatyczne centrowanie obrazu

FP430B =  Automatyczna cyfrowa kamera inspekcyjna
Automatyczna nastawa ostrości
Automatyczna analiza pass/fail 
Trzy poziomy powiększenia 
Automatyczne centrowanie obrazu

FP435B =  Bezprzewodowa automatyczna cyfrowa kamera inspekcyjna b 
Automatyczna nastawa ostrości 
Automatyczna analiza pass/fail
Trzy poziomy powiększenia 
Automatyczne centrowanie obrazu

a. Niedostępne w Chinach.

b. Opcja RF jest obowiązkowa i automatycznie dołączona, jeśli wybrano kamerę inspekcyjną FP425B lub FP435B

c. Lista podanych adapterów pokrywa większość złączy wykorzystywanych w sieciach optycznych, ale nie ogranicza się do podanych w tej specyfikacji. EXFO oferuje szeroką gamę adapterów i zestawów do 
różnych zastosowań, które pokrywają zapotrzebowanie na wiele różnych typów złączy. Skontaktuj się z RateArt PHU lub odwiedź stronę www.EXFO.com/FIPtips, aby uzyskać więcej informacji. 

d. W zestawie, jeśli wybrano podstawowe adaptery UPC.

e. W zestawie, jeśli wybrano podstawowe adaptery APC.

f. Dostępne, jeśli wybrano kamerę inspekcyjną.

g. Zawiera oprogramowanie ConnectorMax2.
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EXFO headquarters          T +1 418 683-0211    Toll-free +1 800 663-3936 (USA and Canada)

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. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.EXFO.com/recycle.

W przypadku rozbieżności, wersja internetowa ma pierwszeństwo przed wszelkimi wersjami drukowanymi. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

SPFTBX/MAX740C.3AN  © 2020 EXFO Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Kanadzie  20/05                Tłumaczenie 10/20 AP

Przykład: FTBx-740C-DWOCC-OI-EA-00-EUI-91

Model
FTBx-740C-DWOCC = przestrajalny OTDR SM DWDM  + 

skaner kanałów pasma C  
1528-1568 nm (ITU 12-62),  
100 GHz, 40 dB (9/125 µm) 

Podstawowe oprogramowanie
OTDR = Tylko aplikacja OTDR
iOLM = Tylko aplikacja iOLM 
Oi = Aplikacja OTDR i iOLM 

Opcje iOLM
00 = iOLM Standard 
iADV = iOLM Advanced
iLOOP = Tryb pętli

Złącze
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-740C-DWOCC-XX-XX-XX

Skontaktuj się z nami!
RATE ART
Tel.: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl
Lenartowicza 24, 93-143 Łódź
www.rateart.pl

http://www.EXFO.com/contact
http://www.EXFO.com/recycle
http://www.EXFO.com/specs

