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O testador portátil econômico e fácil de usar, 
ideal para técnicos de todos os níveis

A solução SmartOTDR, leve e compacta, faz todos os 
testes básicos de fibra para redes metro e de acesso 
com:

 y Medições OTDR 

 y Inspeção de fibra com análise de final de fibra 
automática 

 y Teste de perda óptica (fonte de luz óptica e medidor 
de potência óptica)

 y Localização visual de falhas

Com uma interface sob medida para diferentes níveis 
de habilidade, acelera e otimiza os testes de campo para 
qualquer técnico.

Benefícios
 y Combina todos os testes básicos de fibra em 

um dispositivo portátil com localizador visual 
de falhas (VFL), medidor de potência óptica 
(OPM) e opções de microscópio

 y Simplifica a análise OTDR com a visualização 
de resultados Smart Link Mapper (SLM)

 y Atualiza facilmente em campo
 y Automatiza os testes com resultados de 

passa/falha objetivos
 y Aumenta a produtividade em qualquer parte 

com uma conectividade de rede eficaz

Recursos
 y Versões de comprimento de onda simples/

duplo/triplo com comprimentos de onda de 
1310, 1550 nm e comprimentos de onda de 
1625 ou 1650 nm em serviço

 y Design leve, compacto e fácil de manusear, 
inclui tela touch de 5 polegadas com alta 
visibilidade para utilização em campo

 y Fonte de luz CW integrada
 y Medidor de potência seletivo de 

banda larga e banda dupla embutido 
(1490/1550/1577 nm) 

 y Rede PON otimizada para testar com um 
splitter de 1x128 com FTTH-SLM

 y Inspeção de fibra automática e detecção de 
macrocurvaturas com software de análise de 
passa/falha

 y Conectividade 3G/4G via USB, Bluetooth/
Wi-Fi

 y Bateria desenvolvida para durar todo o dia
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Pacotes SmartOTDR

Aplicação Range 
dinâmico

Comprimentos de 
onda

Descrição Part Number

Instalação 30 dB 1550 nm Kit SmartOTDR 100AS BASE – APC STOTDR-BASE-I-APC

Instalação 30 dB 1310/1550 nm Kit SmartOTDR 100AS PLUS – APC STOTDR-PLUS-I-APC*

Instalação 30 dB 1310/1550 nm Kit SmartOTDR 100AS PLUS – PC STOTDR-PLUS-I-PC*

Instalação 35 dB+ 1310/1550 nm Kit SmartOTDR 126A PRO – APC STOTDR-PRO-I-APC*

Instalação 35 dB+ 1310/1550 nm Kit SmartOTDR 126A PRO – PC STOTDR-PRO-I-PC*

Instalação/manutenção 35 dB+ 1310/1550/F1650 nm Kit SmartOTDR 138FA65 PRO – APC STOTDR-PRO-IM-APC*

Instalação 40 dB+ 1310/1550 nm Kit SmartOTDR 128B PREMIUM – APC STOTDR-PREMIUM-I-APC*

Instalação 40 dB+ 1310/1550 nm Kit SmartOTDR 128B PREMIUM – PC STOTDR-PREMIUM-I-PC

Instalação/manutenção 40 dB+ 1310/1550/F1650 nm Kit SmartOTDR 138FB65 PREMIUM – APC STOTDR-PREMIUM-IM-APC*

Instalação/manutenção 40 dB+ 1310/1550/F1625 nm Kit SmartOTDR 136FB PREMIUM – APC STOTDR-PREMIUM-IM2-APC*

*Para pedidos nos EUA, adicione um F ao part number, por exemplo, STOTDR-PLUS-I-APC torna-se FSTOTDR-PLUS-I-APC 
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Combina todos os testes básicos de fibra em um 
único dispositivo portátil

Inspeção de finais de fibras com análise  
de passa/falha
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