reflektometry serii

Precision
Making

AQ1200

skuteczne narzędzie
do certyfikacji sieci światłowodowych

EKSPERT

FTTH

Reflektometr i źródło 1310 i 1550 nm
źródło światła do masowych
pomiarów transmisyjnych

Reflektometr 1625 nm
z filtrem do pomiarów
aktywnych linii PON

OLS i OPM - źródło i miernik mocy

do masowych pomiarów transmisyjnych
lub wersja PON do pomiarów serwisowych
sieci FTTH (1310/1490/1550 nm)

VLS - światło czerwone

do wzrokowej lokalizacji
włókien i uszkodzeń

USB

0.

start instrumentu
w zaledwie 12 sekund

1.

szybki pomiar
w trybie RealTime

kopiowanie wyników
lub podłączenie sondy
wideo-mikroskopu

2. bezpośrednia
optymalizacja nastaw
3. i numerowanie

automatyczny zapis

szybka
weryfikacja

Ethernet

do zdalnego sterowania
za pośrednictwem internetu
po adresie IP oraz do testów PING

sieci FTTH

Przykładowy pomiar i lokalizacja uszkodzenia
sieci FTTH z dwoma spliteramii
1x4

Strefa martwa zdarzeniowa tylko 75 cm!
Rozdzielczość próbkowania 5 cm!

1x16
0,75 m

www.interlab.pl

YOKOGAWA AQ1200
wygodny system zapisu pomiarów w tabeli

Funkcja pomiaru relacji wielowłóknowych automatycznie uzupełnia
wykonywane pomiary o informacje
z przygotowanej wcześniej tabeli
nazw plików.
W terenie wystarczy wybrać numer
włókna z tabeli.
Zapisany pomiar widoczny jest w
oknie podglądu po wybraniu, odpowiadającej numerowi włókna,
komórki tabeli.
Edytor projektów będący częścią
dołączonego oprogramowania
emulacyjnego AQ7932 pozwala zaoszczędzić wiele czasu ułatwiając
przygotowanie tabelki.

szybkie raportowanie
wskaż pliki

weryﬁkuj opis

generuj raport PDF

Oprogramowanie emulacyjne AQ7932

Potężne oprogramowanie do obróbki, edycji, analizy i raportowania wyników pomiarów na kompuyterze typu PC. Automatyczny generator raportów przeprowadzi cię
krok po kroku przez proces przygotowania raportu w formie drukowalnej lub jako plik
w formacie Excel.

Wygodne oprogramowanie Yokogawa AQ7932 do generacji
raportów i wnikliwej analizy wyników pozwala skrócić czas raportowania o wiele godzin. Dzięki automatycznej analizie grupowej
i możliwości blokowania zdarzeń można w ten sposób wykonać
profesjonalny raport z kabla 144 w zaledwie kilkanaście sekund!....
www.interlab.pl

pliki SOR 2.0

zgodnie z wymaganiami

Orange

masowe raportowanie

w PDF

zaawansowane funkcje analityczne dostępne bezpośrednio z reflektometru
Dla oceny relacji wielowłóknowych
Funkcja Multiprzebieg

Dla dokładnych pomiarów strat
Pomiar dwukierunkowy

Do czterech przebiegów nałożonych na siebie dla analizy
i porównania.

Nakłada na siebie dwa pomiary wykonane na obu końcach
linii i oznacza prawidłowe straty wtrąceniowe zdarzeń.

Funkcja jest przydatna do oceny
punktów połączeń i strat podczas instalacji kabli wielowłóknowych.

W miejscach połączenia włókien
o różnych poziomach rozproszenia
wstecznego straty szacowane przez
reflektometr mogą się różnić w zależności od kierunku pomiaru. W takich
przypadkach uśrednienie pomiaru
z dwóch kierunków pozwala dokładnie określić tłumienie zdarzeń.

Dla oceny degradacji sieci
Przebieg różnicowy

Dla oceny całkowitych strat odbiciowych
Analiza sekcji

Wyświetla różnicę między dwoma pomiarami

Pozwala określić straty odbiciowe określonego odcinka włókna.

Ułatwia określenie stopnia
degradacji włókien i złączy oraz
pokazuje wpływ różnych zjawisk
na charakterystykę włókien.

Analiza reflektancji całkowitej linii
może być konieczna w przypadkach kiedy może zaszkodzić ona
zakłócając pracę źródeł (np. w
sieciach telewizji kablowej).

Opcja wideo-mikroskopu do inspekcji złącz światłowodowych
Podłączona do portu USB sonda wideomikroskopu pozwala na
inspekcję czystości i zarysowań złączy światłowodowych. Obraz
z sondy wyświetlany jest na ekranie reflektometru i może być zapisany w pamięci wewnętrznej urządzenia lub
na zewnętrzny nośniku
pamięci.

Funkcja EventMapper - obrazowanie zdarzeń w linii za pomocą ikon
Funkcja EventMapper to
nowoczesne narzędzie
Człącze
Sspaw
które automatycznie
wykrywa i charakteryzuje
Sspliter
Sspaw
zdarzenia w badanej linii.
Spoczątek linii
SspliterW kilka sekund na zdaEkoniec linii
rzenia są wyświetlane
makro zgięcie
na ekranie
w formie
Spoczątek
linii
przyjaznych i łatwych
Ekoniec
linii których przypisane
do rozpoznania
ikon do
są dane pomiarowe. Miejsce wystąpienia
makro zgięcie
zdarzenia wyświetlane
jest w górnej części
ekranu w czytelny sposób .
Człącze

www.interlab.pl

YOKOGAWA AQ1200
YOKOGAWA AQ1200 - modele reflektometrów
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Ekran LCD
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AQ1200A

Port OTDR
filtrowany, OLS

2 Klawisze
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3 Port zasilania DC

8 Port OPM

4 Port USB 2.0

9 Port USB 2.0 mini

5 Port VLS

10 Port Ethernet
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6 Port OTDR, OLS

1310

1550

34

32

AQ1200B

1625

Funkcje
1650

33

AQ1200C
38

36

AQ1205A

42

40

AQ1205E

42

40

AQ1205F

42

40

OPM

OLS

VFI

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

●
34

AQ1200E

Filtr
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● - w cenie reflektometru

Strefy martwe

●

Zdarzeniowa

Tłumieniowa
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○ - wyposażenie opcjonalne

- wersje reflektometru AQ1200 wykorzystywane przez Orange do pomiarów zdawczo-odbiorczych.
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Specyfikacja techniczna - cechy wspólne
Parametry osi poziomej

Parametry osi pionowej

Rozdzielczość
próbkowania

5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, 1 m, 2 m,
4 m, 8 m, 16 m, 32 m

Skala osi
pionowej

0,2 dB/działkę; 0,5 dB/działkę; 1 dB/działkę;
2 dB/działkę; 5 dB/działkę; 7,5 dB/działkę

Rozdzielczość
odczytu

Minimalnie 1 cm

Rozdzielczość
odczytu

Minimalnie 0,001 dB

Liczba próbek

Maksymalnie128 000 punktów

Współczynnik
załamania

Od 1,30000 do 1.79999 (krok 0.00001)

Błąd pomiaru
tłumienia

±0,05 dB/dB (gdy mierzona strata ma
wartość 1 dB lub mniej błąd pomiaru
wynosi ±0,05 dB.)

Jednostki
odległości

km, kf lub mile

Błąd pomiaru
odległości

±1 m + mierzony dystans × 2 × 10-5
± rozdzielczość próbkowania
(bez błędu wynikającego ze współczynnika załamania światła)

Pamięć wewnętrzna
Pojemność
pamięci
wewnętrznej

Wyświetlacz

Funkcje pomiarowe OTDR
Pomiar
odległości

Wyświetlanie do 8 cyfr odległości względnej
między dwoma punktami na wykresie

Pomiar strat
wtrąceniowych

Wyświetlanie jednokierunkowego
tłumienia z krokiem 0,001 dB (do 5 cyfr).
Wyświetlanie jednokierunkowego tłumienia jednostkowego i tłumienia zdarzenia
pomiędzy dwoma punktami na wykresie.

Pomiar strat
odbiciowych

Pomiar strat odbiciowych i całkowitych
strat odbiciowych całego kabla i pomiędzy dwoma punktami na wykresie.

Wyświetlacz

LCD TFT 5,7″

Rozdzielczość

640 x 480 pikseli

Interfejsy
USB

USB1.1 Typ A i Typ B

Typ A

Do podłączenia pamięci zewnętrznej,
drukarki lub sondy inspekcyjnej

Typ B

Do podłączenia urządzenia do komputera
PC. Możliwość dostępu do pomiarów lub
zdalnego sterowania urządzeniem.

Obsługiwane formaty plików

Dodatkowe funkcje analityczne
Analiza

Co najmniej 1000 przebiegów.
Możliwość zapisu przebiegów wraz z ustawieniami pomiaru i analizą przebiegu.

Analiza sekcji

Odczyt

SOR, SET (AQ7270/AQ7275/AQ7280/AQ1200)

Zapis

SOR (Telcordia), SET, CSV, BMP, JPG, PNG

Warunki
środowiskowe

Temperatura
przechowywania

od -20 do 60°C

Temperatura
pracy

od 0 do 45°C (od 0 do 40°C gdy używany jest zasilacz);
(od 0 do 35°C bateria jest ładowana)

Wilgotność

od 20 do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Zasilanie sieciowe

od 100 do 240 VAC, 50/60 Hz

Zasilanie z akumulatora

Czas pracy 6 godzin*1; czas ładowania: 5 godzin*2

Wymiary

217,5 (szerokość) × 157 (wysokość) × 74 (głębokość) mm

Waga

Zgodne normy

157

Specyfikacja techniczna - parametry ogólne

3.7

217.5

około 1 kg z baterią
Źródło
promieniowania
laserowego

Clasa 1 M (IEC 60825-1:2007), 21CFR1040.10

Bezpieczeństwo

EN61010-1

Emisyjność EMC

EN61326-1 klasa A, EN55011 klasa A, grupa 1

Odporność EMC

EN61326-1 Tabla 2 (dla zastosowania przemysłowego)

*1: Przy założeniu wykonywania pomiaru przez 30 sekund co 3 minuty w trybie oszczędzania energii (bez zainstalowanych dodatkowych opcji)
*2: W temperaturze 23°C, przy wyłączonym zasilaniu.

21CFR1040.10
IEC 60825-1

74
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YOKOGAWA AQ1200
Specyfikacja techniczna - modele reflektometrów
Model
Fale pomiarowe
[nm]

AQ1200A

AQ1200B*1

1310±20(typ)*2/
1550±20(typ)*2

AQ1200C*1
1650±5*3,
1650±10*4

1625±10

Port optyczny

AQ1200E*1

1310±20(typ)*2/
1550±20(typ)*2

PORT2, 3

PORT2

AQ1205E*1

AQ1205F*1

1310±20(typ)*2/
1550±20(typ)*2,
1625±20(typ)

1310±20(typ)*2/
1550±20(typ)*2,
1650±5*3,
1650±10*4

PORT2, 3

SM(ITU-T G.652)

Zakres pomiaru [km]
Szerokość
impulsów [ns]

1310±20(typ)*2/
1550±20(typ)*2,
1625±10

PORT2

Włókno

AQ1205A

0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 512*11

0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 512

3, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000,
20000*11

3, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000

Strefa martwa zdarzeniowa (typ.) *7

0.75m*8

Strefa martwa tłumieniowa (typ.) *9

4m/5m

Dynamika [dB] (typ)

34/32*5

7m
33*5

Błąd pomiaru
tłumienia

4m/5m, 7m

4m/5m

38/36,36*5

42/40*6

34*5

4m/5m, 7m
42/40,38*6

42/40,37*6

±0.05dB lub ±0.05dB/dB

Złącze pomiarowe

Uniwersalne SC, FC

Kontrola mocy
wyjściowej

---

Normalna/Niska

---

Klasa źródła

Normalna/Niska

Klasa 1M

*1: Port 1625 lub 1650 nm wyposażony jest w filtr odcinający fale 1310 i 1550 nm.
*2: Gwarantowane 25 nm.
*3: W punkcie -20 dB od wartości maksymalnej (pomiar 30 min lub więcej po włączeniu, w temperaturze otoczenia 23°C).
*4: W punkcie -60 dB od wartości maksymalnej (pomiar 30 min lub więcej po włączeniu, w temperaturze otoczenia 23°C).
*5: SNR=1, Szerokość impulsu: 10 μs, Czas uśredniania 3 minuty. Jeśli stosowane są złącza APC dynamika maleje o 0,5 dB.
Wartości gwarantowane [dB]; 32/30 (AQ1200A), 30 (AQ1200B), 30 (AQ1200C), 32/30, 30 (AQ1200E).
*6: SNR=1, Szerokość impulsu: 20 μs, Czas uśredniania 3 minuty. Jeśli stosowane są złącza APC dynamika maleje o 0,5 dB.
Wartości gwarantowane [dB]; 40/38 (AQ1205A), 40/38, 36 (AQ1205E), 40/38, 30 (AQ1205F).
*7: Szerokość impulsu 3 ns, straty odbiciowe 55 dB lub wyższe.
*8: Gwarantowane: 0,8 m.
*9: Szerokość impulsu 10 ns, straty odbiciowe 55 dB lub wyższe, w punkcie gdzie rozproszenie wsteczne jest ±0,5 dB od wartości właściwej.
*10: Dla fali 1625 i 1650 nm.
*11: Oprogramowanie Rev2.01 lub nowsze.
Uwaga: O ile nie sprecyzowano inaczej, specyfikacja dla temperatury 23°C±2°C.

Specyfikacja techniczna - wyposażenie opcjonalne
Rodzaj miernika

Standard (/SLT)

Ustawienia długości fali

Zakres pomiaru
Miernik mocy
optycznej

High Power (/HLT)

od +27 do -50 dBm*3

CHOP

od +7 do -60 dBm

od +24 do -50 dBm*3

---

50 nW (-43 dBm, 1310 nm)

0,5 nW (-63 dBm, 1310 nm),
50 nW (-43 dBm, 1550 nm)

Poziom szumów

Jednostki
Modulacja

0,5 nW (-63 dBm, 1310 nm)
±5%

±0,5 dB
0,01

Bezwzględne: dBm, mW, μW, nW. Względne: dB.
CW, CHOP (270 Hz/1 kHz/2 kHz)

Uśrednianie

1, 10, 50, 100 pomiarów

Długość fali

1310/1550 ±25 nm (AQ1200A/E, AQ1205A/E/F), 1625 ±10 nm (AQ1200B/E),
1625 ±25 nm (AQ1205E), 1650 ±5 nm*5, 1650 ±10 nm*6 (AQ1200C, AQ1205F)

Poziom mocy na wyjściu [dBm]
Stabiność[dB]*7

-3±1
±0,05 (AQ1200A), ±0,15 (AQ1200B, AQ1200C)

Modulacja

CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz

Włókno

SM (ITU-T G.652)

Złącze

Ferula 2,5 mm

Długość fali

650 nm ±20 nm

Poziom mocy na wyjściu

-3 dBm lub więcej

Modulacja

Około 2 Hz

Klasa lasera
Interfejs Ethernet

od +10 do -70 dBm*1,
od +27 do -50 dBm*2

od +10 do -70 dBm

Rozdzielczość

Źródło światła
widzialnego VLS

1310/1490/1550 nm

CW

Niepewność pomiarowa
w warunkach normalnych*4

Stabilizowane
źródło światła

PON (/PPM)

850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm
lub od 800 doo 1700 nm (krok 1 nm)
lub według siatki CWDM (od 1270 do 1610 nm, krok 20 nm)

3R

Interfejs
Funkcje

Pamięć i zapis interwałowy
Automatyczne pomiary tłumienia

10BASET / 100BASETX
Test PING, zdalne sterowanie przez komputer PC.
Możliwość zapisu od 10 do 1000 pomiarów. Interwał: 0,5; 1; 2; 5; lub 10 sekund
Możliwe

---

*1: Dla 1310/1490 nm.
*2: Dla 1550 nm.
*3: Od 1300 do 1600 nm.
*4: Moc: 100 μW(-10dBm); CW, Długość fali: 1310 ±20 nm (1550 nm ±10 nm dla 1550 nm /PPM), szerokość pasma: 10 nm lub mniej (1310 nm), temperatura otoczenia: 23 ±2°C,
włókno: SM (ITU-T G.652), złącze: FC/PC, błąd nastawienia dł. fali: 0,5 nm lub mniej, bez efektu starzenia się (należy dodać 1% na każdy rok po kalibracji)
*5: W punkcie -20 dB od wartości maksymalnej (pomiar 30 min lub więcej po włączeniu, w temperaturze otoczenia 23°C).
*6: W punkcie -60 dB od wartości maksymalnej (pomiar 30 min lub więcej po włączeniu, w temperaturze otoczenia 23°C).
*7: Stała temperatura w zakresie 23°C ±2°C ; CW (15 min.).

czystość złączy
Badania wskazują, że zabrudzenie złączy światłowodowych jest najczęstszą przyczyną problemów i awarii w sieciach światłowodowych.
W skrajnych wypadkach zabrudzenia mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia złącza i uniemożliwić transmisję.
Pewne i szybkie czyszczenie złączy światłowodowych, także przez
adapter, jest tak samo ważne jak każde inne narzędzie.
Przed czyszczeniem

po czyszczeniu

Clemate

Cletop

One Click Cleaner

wideo-mikroskop z transmisją obrazu po WiFi na smartfony
obsługuje Android oraz iOS
Dzięki bezprzewodowej
transmisji WiFi i darmowej
aplikacji na systemy
Android i iOS moduł umożliwia odbiór obrazu i ocenę
złączy na niemal każdym
urządzeniu.

Moduł WiFi
pozwala na:
6 godz. zasilania
dla sondy DI-1000
Wygodny montaż
i wolne ręce
Weryfikację złączy na
tablecie lub laptopie
Weryfikację złączy
dzięki darmowej aplikacji mobilnej

spawarki światłowodowe

FITEL NINJA

spawarka ręczna,
dedykowana do połązeń abonenckih FTTH,
spawa m.in. włókna
G.657B3

FITEL S178

rzeczywiste centrowanie do
rdzenia, doskonała do traktów
dalekosiężnychjak i sieci FTTH,
spawa m.in. włókna G.657B3

tel. 22 840 81 80
www.interlab.pl

