
CeCHy:
•	wysoka dynamika
•	 brak konieczności wymiany głowic pomiarowych
•	wbudowany ekran LCD
•	wykrywanie obecności sygnału bez zakłócania transmisji
•	 niska wprowadzana tłumienność
•	 detekcja tonów
•	 niska waga i poręczna konstrukcja

daNe TeCHNiCzNe:

CeCHy:
•	 proste i niezawodne urządzenie
•	możliwość modulacji sygnału (270 hz, 300 hz, 1 khz, 2 khz)
•	wszystkie fale dostępne w jednym porcie
•	wyraźny wyświetlacz z podświetleniem
•	 kompaktowa i wytrzymała obudowa
•	 doskonałe dla monterów i służb utrzymaniowych
•	w zestawie wymienny adapter SC/PC

daNe TeCHNiCzNe:

CeCHy:
•	 zaawansowane źródło światła
•	 identyfikacja fali Wave-ID
•	możliwość modulacji sygnału
•	 czytelny wyświetlacz
•	 szeroka gama modeli do różnych zastosowań
•	w zestawie wymienny adapter SC/PC

daNe TeCHNiCzNe:

SPoSÓB zamawiaNia:
OLS2-Dual – źródło światła serii OLS dla fal o długościach 1310 i 1550, obie fale w jednym porcie,  
technologia Wave ID, z możliwością generacji tonów

Źródło światła OLS7

model
źródło światła [nm]

moc 
wyjściowa [dBm] stabilność

funkcje
liczba 

portów660 780 850 980 1300 1310 1490 1550 1625 generacja 
tonów

generacja 
„Wave ID”

OLS1-1C + + -10 dla 660
-20 dla 850

±0,1dB/
8 godz. 2

OLS1-2C + + -20 ±0,1dB/
8 godz. 2

OLS1-Dual + + -20 ±0,1dB/
8 godz. + + 1

OLS2-Dual + + 0 ±0,05dB/
1 godz. + + 1

OLS4 + + + +

-20 dla 850
-20 dla 1300

0 dla 1310
0 dla 1550

±0,05dB/
1 godz. + + 2

OLS7-3 + + + -5 ±0,05dB/
1 godz. + + 1

OLS7-FTTh + + + -5 ±0,05dB/
1 godz. + + 1

model
źródło światła [nm] moc 

wyjściowa 
[dBm]

stabilność
funkcje

liczba 
portów660 780 850 980 1300 1310 1490 1550 1625 generacja 

tonów
generacja 
„Wave ID”

CSS1-MM + + -20 ±0,1dB/
1 godz. + 1

CSS1-SM + + 0 ±0,05dB/
1 godz. + 1

model długość fali
wprowadzana tłumienność

detekcja tonu masa
1310 nm 1550 nm 1650 nm

FITEL ID-h/R 900-1700 nm 0,1 dB 1,0 dB 2,5 dB 270-2000 hz 160 g

Źródło światła CSS1 SM

Źródło światła OLS2-Dual

Źródło światła OLS4

TELEKOM ACCESS CATV MAN WAN LAN FTTx PON

identyfikAtoR tRAnSmiSJi fitel id-h/RŹRódŁo śWiAtŁA cSS1

ŹRódŁo śWiAtŁA olS

CeCHy:
•	wytrzymała konstrukcja zaprojektowana do użytku w trudnych warunkach 
•	 brak konieczności wymiany głowic pomiarowych
•	 2,4” kolorowy ekran dotykowy LCD z podświetleniem
•	 funkcja blokady spustu (ciągłe zaciskanie włókna)
•	wymienne złącze miernika mocy
•	 aktualizacja oprogramowania przez internet

daNe TeCHNiCzNe:

model długość fali
wprowadzana tłumienność

detekcja tonu masa
1310 nm 1550 nm 1650 nm

FID-30R/31R 900-1700nm 0,2 dB 1,0 dB 2,5 dB 270-2000 hz 230 g

identyfikAtoR optyczny fid-30R/31R

Identyfikator FID-30R

Identyfikator Fitel ID-H/R
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pRzyRządy pomiARoWe | IDENTyFIKATORy WŁÓKIENŹRÓDŁA śWIATŁA | pRzyRządy pomiARoWe

STR. 180 STR. 181

10 rozdz_Optomer katalog.indd   180-181 2016-09-01   12:19:02


