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VIAVI
Testador SmartClass Fiber OLP-88/-88P  
TruePON
Testador G-PON e XGS-PON com todos os recursos e com inspeção  

de conector de fibra

O testador SmartClassTM Fiber OLP-88 TruePON da VIAVI Solutions® é a ferramenta ideal  
para técnicos de campo que trabalham com ativação de serviço de redes GPON e XGS-PON  
e para equipes de apoio encarregadas de resolver reclamações de serviço e identificar a origem  
dos problemas. O TruePON usa análise de dados G-PON para medição em tempo real da perda de inserção de 
cabo de fibra óptica, níveis de potência downstream e upstream, classe ODN e para identificação instantânea de 
OLT-ID ONU/ONT-ID, bem como ONUs não autorizados que causam problemas de serviço.

Principais benefícios
 y Garante a aceitação da rede G-PON e XGS-PON 

logo da primeira vez 

 y Reduz a complexidade do fluxo de trabalho 
durante a ativação do serviço 

 y Acelera o troubleshooting no local e facilita 
a recuperação do serviço

 y Direciona fluxos de trabalho e comportamentos de 
usuário ideais para eliminar problemas causados 
por práticas incorretas

Principais recursos
 y Medidor de potência through-mode (operar em 

série com a rede) seletivo de comprimento de 
onda para redes B-PON, E-PON, G-PON, XGS-PON 
e 10G-EPON 

 y Disponível nas versões 1310/1490 nm, 
1310/1490/1550 nm e 
1270/1310/1490/1577 nm

 - Detecção automática de classe ODN e análise 
passa/falha de nível de potência

 - Medições de perda em serviço

 - Identificação de OLT; extração de número 
de série ONU/ONT; detecção de ONU não 
autorizado e estranho

 y Baixa perda de inserção (< 1,5 dB)

 y Análise automatizada de inspeção de fibra passa/
falha com microscópio patch-cord integrado ou 
probe P5000i opcional

 y Fácil geração de relatórios de certificação 
profissional

O testador também inspeciona e certifica conectores 
ópticos, etapas críticas que devem ser executadas antes de 
fazer qualquer conexão de fibra óptica. Com o TruePON, 
os técnicos têm flexibilidade e desempenho insuperáveis 
em uma solução potente e fácil de usar, capaz de 
transformar qualquer técnico em um especialista em fibra 
instantaneamente.

Conecte e realize medições em qualquer lugar da sua rede PON
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Transforma a ativação de serviços 
e troubleshooting
O testador TruePON completo usa uma nova tecnologia que 
permite a análise precisa de dados G-PON para ativações de 
serviço mais rápidas e livres de erros e troubleshooting avançado. 

Sua sofisticada análise de dados:

 y Extrai dados específicos da G-PON transportados na PON-ID 

padronizada pela emenda 3 ITU-T G.984.3.

 y Exibe os níveis de potência transmitidos de OLT para testes de 

perda em serviço entre um OLT e um ONU/ONT* 

 y Identifica o ONU/ONT por número de série e ONUs/ONTs não 

autorizados ou estranhos em qualquer sistema G-PON

Economiza tempo
O TruePON minimiza ou elimina o tempo necessário para 
configurar trabalhos no escritório antes de uma sessão de trabalho. 
Ele permite que você comece a testar imediatamente, extraindo 
todas as informações relevantes (limites, número de série ONT, 
OLT-ID) diretamente dos dados transportados nos sinais G-PON.

Certifica os níveis de potência 
automaticamente 
Ao verificar os níveis de potência em um ONT do cliente, 
o TruePON certifica que os serviços G-PON e XGS-PON atendem 
às especificações ao realizar uma certificação de nível de potência 
totalmente automatizada. Executa medições de nível de potência 
PON downstream e upstream (1270/1310/1490/1577 nm) e define 
automaticamente limites de passa/falha em sistemas com PON-ID*.

*  Requer ativação da funcionalidade PON-ID em sistemas G-PON de acordo com a emenda 
3 ITU-TG.984.3.

Melhora a eficiência do técnico de campo
A ausência ou rotulagem incorreta de cabos de fibra em gabinetes 
de splitters pode levar a conexões incorretas entre cliente e ONT. 
O TruePON garante que o ONT esteja conectado ao OLT G-PON 
correto, identificando o OLT-ID transportado pelo PON-ID em 
qualquer local de rede*.

Elimina erros humanos e garante resultados 
confiáveis
A ativação do serviço é frequentemente realizada por 
subcontratados que estão lidando com centenas de turn-ups de 
clientes. Para garantir que os relatórios de teste sejam autênticos 
e livres de erros, o TruePON analisa os dados G-PON para extrair 
e exibir números de série ONU/ONT. Ele aloca números de série 
ONU/ONT de acordo com o contrato de atendimento ao cliente 
e vincula automaticamente os resultados de ativação de serviço 
ao ONT/cliente, garantindo a autenticidade dos resultados 
de teste.

Conectar e testar

Salvar dados

Gerar relatórios
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Boas práticas para o uso 
Mais de 75% de troubleshooting da rede de fibra pode ser 
atribuída à contaminação do conector. O OLP-88, opcionalmente 
equipado com um microscópio tipo patch-cord integrado, ajuda 
a garantir que os técnicos de fibra sigam as melhores práticas. Ele 
integra a certificação automática de aprovação/reprovação para 
conectores de fibra para fluxos de trabalho e comportamentos 
ideais do usuário que eliminam práticas ruins.

Qualifica a planta de fibra em serviço 
Durante a fase de construção, a planta de fibra é qualificada; 
o teste de perda de ponta a ponta garante que o enlace de fibra 
esteja em conformidade com o orçamento de perda. No entanto, 
vários anos depois, quando novos clientes assinam os serviços 
FTTH, o desempenho pode não estar intacto. O TruePON realiza 
medições de perda em tempo real, em serviço, de ponta a ponta 
em redes G-PON*. É a maneira mais rápida de qualificar enlaces de 
fibra em uma rede já ativa.
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Facilita a recuperação rápida do serviço 
Identificar e localizar um ONU não autorizado que degrada ou 
desabilita o atendimento ao cliente pode ser difícil. O OLP-88 
detecta instantaneamente a presença de um ONU/ONT invasor 
ou estranho em redes G-PON, facilitando a recuperação rápida do 
serviço, isolando o ONU/ONT defeituoso para substituição rápida.

Suporta condições de campo adversas
Compacto e leve (<1 kg), o OLP-88 é uma ferramenta robusta 
para técnicos de campo que trabalham em ambientes internos 
e externos. Ele funciona por até 12 horas com bateria e é fácil de 
operar usando um display de tela touch colorida simples e fácil de 
usar. O OLP-88 armazena até 10000 resultados de teste e inclui 
uma interface de teste APC com um sistema adaptador comutável.

*  Requer ativação da funcionalidade PON-ID em sistemas G-PON de acordo com a emenda 
3 ITU-TG.984.3.
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A família de produtos SmartClass Fiber

 Integração — combina inspeção e testes

Testador SmartClass Fiber com microscópio 
de análise P5000i 

Testador SmartClass Fiber com microscópio 
patch-cord

Testador SmartClass Fiber com P5000i 
e microscópios patch-cord

Medidor de potência OLP-37XV2  

G/XGS-PON

 y Medições de nível de potência de sinais 

downstream de 1490/1577 nm

Testador TruePON OLP-88

 y Medições de nível de potência de 

sinais downstream de 1490/1550 

nm e upstream de 1310 nm (modelo 

2.327/36) ou downstream de 

1490/1577 e upstream de 1270/1310 

(modelo 2.327/37)

 y Identificação G-PON ONT/OLT/ONU 

 y Detecção de ONU/ONTs estranhos/não 

autorizados em sistemas G-PON

 y Teste de perda em serviço em sistemas 

G-PON

 y Inspeção do conector de fibra

Medidor de potência OLP-87 PON/ 

XG-PON

 y Medições de nível de potência de sinais 

downstream de 1490/1550/1577 nm 

e upstream de 1270/1310 nm 

 y Inspeção do conector de fibra

Medidor de potência OLP-87 NG-PON2 

 y Medições simultâneas de 

nível de potência seletiva 

de sinais downstream de 

1596,34/1597,18/1598,04/1598,89 nm 

e upstream de 1595 a 1603 nm

 y Inspeção do conector de fibra



© 2022 VIAVI Solutions Inc. 
As especificações e descrições do produto  
neste documento estão sujeitas a mudanças  
sem aviso prévio. 
olp-88-truepon-br-fop-nse-pt-br
30193430 904 0722

Contato +55 11 5503 3800

Para encontrar o escritório mais perto de você, 
visite viavisolutions.com.br/contato

viavisolutions.com.br

Aumente a produtividade de sua equipe com os planos de suporte VIAVI Care com opções de cobertura por até 5 anos:

 y Maximize seu tempo com os treinamentos sob demanda, suporte técnico prioritário de aplicações e serviços especializados 
de forma rápida.

 y Mantenha seu equipamento com máximo desempenho a um custo baixo e planejado.

A disponibilidade do plano depende do produto e da região. Nem todos os planos estão disponíveis para todos os produtos ou 
em todas as regiões. Para saber quais opções do plano de suporte VIAVI Care estão disponíveis para este produto em sua região, 
entre em contato com seu representante local ou acesse: viavisolutions.com.br/viavicareplan

Planos de suporte VIAVI Care

Plano Objetivo Assistência 
técnica

Reparo na 
fábrica

Atendimento 
prioritário

Treinamento 
individualizado

Bateria de 
5 anos e 

cobertura da 
bolsa

Calibração de 
fábrica

Cobertura de 
acessórios

Empréstimo 
Express

BronzeCare

Eficiência do 
técnico Premium   

SilverCare

Manutenção 
e precisão da 

medição
Premium    * 

MaxCare

Alta 
disponibilidade Premium    *   

*Somente planos de 5 anos
Recursos

Medidor de potência Versão 2327/26 
(1310/1490)

Versão 2327/26, 2328/36 
(1310/1490/1550)

Versão 2327/37 
(1270/1310/1490/1577)

Funcionalidade

B-PON (ITU-T G983.x)   

G-PON (ITU-T G984.x)   

E-PON (IEEE 802.3av)   

XG PON (ITU-T G.9807.1)  (opcional)

10G-EPON (IEEE 802.3av)  (opcional)

Sinais de vídeo de RF de 1550 nm 

http://www.viavisolutions.com.br/contato
http://www.viavisolutions.com.br
https://www.viavisolutions.com/pt-br/services/instrument-care-support-plans

