
● A nemzetközi szabványok és minőségei rendszerek előírásainak betartásával
gyártott TC-280 új-generációs készülék egy intelligens, többfunkciós OTDR
üvegszálas kommunikációs rendszerek ellenőrzésére. A kiemelkedő tulaj-
donságokkal rendelkező készülékkel az optikai hálózatok ellenőrzése
gyorsan és könnyen végezhető el. A készülék jól használható optikai
hálózatok tervezésénél, telepítésénél, karbantartásakor  és hibakereséshez.

● Nagy belső memória
● Felhasználóbarát interfész, vizuális billentyűzet
● Telepes működés, hosszú működési idő egy töltéssel
● Telep állapot jelzés
● Kiválóan használható kültéri munkákhoz
● Kompakt kivitel

● Kis méret és súly, hordozható kivitel
● Többféle mérési mód
● Egynyomógombos mérésindítás/leállítás
● Valós-idejű mérési funkció, elágazási folyamat kényelmes monitorozása
● Belső nagy-teljesítményű vizuális lézer fényforrás a közeli hibahely pontos

behatárolásához
● Figyelmeztető funkció az OTDR modult károsító optikai jel  jelenlétére
● PC-s hozzáférés és távvezérlés USB interfészen keresztül
● 8 GB memória, több, mint 80000 karakterisztika csoport tárolásához
● Mérési jegyzőkönyv készítő szoftver

● Mintavételezési felbontás minimum: 5 cm
● Mintavételezési pontok száma:  maximum 128 000 pont
● Linearitás <0.05 dB/dB
● Veszteségi küszöbérték: 0.01 dB
● Veszteségi felbontás:  0.001dB
● Távolsági felbontás:  0.01m
● Skála kijelzés: X tengely: 4m~70m/osztás; Y tengely: 0.09dB/osztás
● Távolságmérés pontossága: ±(1m+mérési távolságx3x10-5+mintavételezési felbontás )
● Refractivity (fénytörés) beállítás 1.2000~1.5999, 0.0001 lépés
● Kijelző: 5.6“ TFT érintő képernyő
● Táplálás: 7.4V/4.4Ah tölthető lítium telep
● Működési idő egy töltéssel: kb. 8 óra
● Töltési idő: kb. 4 óra
● Adattárolás: 80000 karakterisztika csoport
● Interfész:  három USB port (két USB, egy Mini-USB)
● Működési hőmérséklet. -10...+50°C
● Tárolási  hőmérséklet. -20...+75°C
● Nedvesség: <95% RH (lecsapódás nélkül)

Méretek: 253x168x73.5 mm
● Súly(kg) 1.5 (teleppel)
VFL Modul
● Vizuális hibahely behatárolás, 650nm; 10mw CLASS III B; 12km tartomány; CW/2HZ mód

Kompakt SM/MM OTDR,TC-280

Típus Hullámhossz Dinamikus
Tartomány

Esemény/
osztási holtzóna

TC-280A 1310nm/1550nm 30/28dB 0.8/4m
TC-280B 1310nm/1550nm 32/30dB 0.8/4m
TC-280C 850nm/1300nm 19/21dB 1.2/8m

1. A dinamikus tartomány maximális impulzusszélességgel mérve,
átlagolási idő 3 perc.

2. Az esemény holtzóna minimális impulzusszélességgel mérve.

Mérési paraméterek
Típus TC-280A TC-280B TC-280C

Optikai kábel Egymósusú Egymósusú Többmódusú
Hullámhossz 1310nm/1550nm 1310nm/1550nm 850nm/1300nm

Dinamikus tartomány 30/28dB 32/30dB 19/21dB

Pulzus-szélesség 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns
500ns/1μs/2μs/5μs/10μs

5ns/10ns/20ns/50ns
100ns/500ns/1μs

Mérési
Távolság

1.3km/2.5km/5.0km/10km
20km/40km/80km/120km

100m/400m/1.3km/2.5km
5km/10km/20km/40km/80km

Fő funkciók
● Automatikus mérési mód: nem szükséges beállítani a mérési távolságot és

az impulzus szélességet, a készülék ezeket automatikusan beállítja, a
méréshez megfelelő dinamikus tartományt és impulzus szélességet választ.
A mérési eredménynek kézzel, vagy automatikusan menthetők.

● Több hullámhossz mérési mód: Annak érdekében, hogy különböző hullám-
hosszakat használhassunk a veszteségszámítás egy szálon történő
elvégzéséhez beállítható duplex hullámhossz üzemmód, amikor a készülék
automatikusan átváltja a hullámhosszakat.

● Többszörös nyomvonal elemzés: egyszerre  4 nyomvonal jeleníthető meg,
a nyomvonalak összehasonlíthatók és elemezhetők.

● Duplex üzemmód: egyszerű kezelés az érintőképernyő, vagy a gombok
segítségével.

Tipikus események
● Az optikai szál hibáinak pontos megállapítása, illesztési hely és csatlakozó

terminál
● A vizsgálati távolság és az optikai szálveszteség pontos mérése
● Stílusos kivitel, élénk grafikus felület, könnyű kezelhetőség és a különböző

események egyszerű elemzése
● Az optikai kábel  teljes hosszának, két pont közötti hossz, valamint a

távolság, a veszteség és a csillapítási együttható stb. mérése
● A szálveszteség eloszlási görbéjének és az eseményeknek részletes leírása



Tartozékok

Szoftver

Hordtáska Hálózati (töltő) adapter Usb kábel Memória kártya

Analízis szoftver Csatlakozó adapterek
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