
Grandway OTDR serii FHO5000

Wygodny w użyciu

Wielofunkcyjny

Przystosowany do 
trudnych warunków

Reflektometr Optyczny

- Przystosowany do pracy w trudnych warunkach.

- Niewielka waga.

- 7" calowy kolorowy wyświetlacz LCD posiadający powłokę antyrefleksyjną, wraz z opcją dotykowego ekranu.

- Dostępny również w opcji z modułem pomiarowym PON online 
    (1625nm na aktywnym włóknie, z możliwością pomiaru przez splitter). 

- Możliwa opcja modułu pomiarowego MMF (850/1300nm).

- Intuicyjne menu.

- Poręczny, przyjemny w użytkowaniu. 

- Pomiary sieci FTTx w architekturze PON.

- Pomiary sieci CATV.

- Pomiary sieci dostępowych.

- Pomiary sieci LAN.

- Pomiary sieci Metrozne pomiary.

- Wykrywanie usterek w trakcie pracy włókna.  

Reflektometr Optyczny (OTDR) Grandway serii FHO5000 jest przedstawicielem  nowej, ulepszonej generacji 
urządzeń pomiarowych, która świetnie sprawdza się przy pomiarach światłowodowcyh i wykrywaniu błędów 
w systemach budowy i komunikacji sieci optycznych. Urządzenie zostało stworzone z dużą dbałością o każdy 
detal, dzięki czemu jest solidnie wykonane oraz funkcjonalne.  
 
Podsumowując urządzenie jest łatwe w użyciu, wielofunkcyjne oraz spełnia oczekiwania międzynarodowych  
standardów technologii światłowodowej.

Opis

Cechy

Zastosowanie



Gotowość do pracy w każdych warunkach.
Niewielka waga, intuicyjne menu, ekran LCD z antyrefleksyjną powłoką oraz czas pracy wynoszący ponad 12 
godzin sprawia, że urządzenia serii FHO5000 są idealnym rozwiązaniem dla prac w niekorzystnych warun-
kach.

Szerokie zastosowanie. 

Główne funkcje

Budowa urządzenia

OTDR serii FHO5000 jest wysoko zintegrowanym urządzeniem,  posiadającym 4 moduły wejść, duży 
przejrzysty ekran o przekątnej 7-cali,  pojemną wydajną baterię, wbudowany moduł do pomiarów PON oraz 
funkcję lokalizatora uszkodzeń (VFL).  Opcjonalnie może spełniać także funkcję  miernika mocy (PM) i 
źródła światła (LS). Dodatkowo urządzenie posiada również możliwość podłączenia mikroskopu poprzez 
port USB. Te cechy sprawiają, że urządzenie sprawdza się w szerokim polu  zastosowań, dzięki czemu  
użytkownik może według uznania i potrzeby go  używać w dowolny sposób. 

- Wielomodowy OTDR  - wspomagany wielomodowymi (850/1300nm) pomiarami jako opcja dla analizy 
optycznych sieci wielomodowych. 

- VFL (wizualny lokalizator uszkodzeń) - w standardzie oferuje wbudowany 650nm wizualny lokalizator 
uszkodzeń na złączu FC/UPC.

- PON TEST - wykorzystuje fale o długości 1625nm, dając możliwość testowania i analizowania punktów 
dostepu pomiarów online, nie przerywając przy tym usługi dzięki zastosowaniu filtru optycznego. 

- PM (miernik mocy) - opcjonalnie istnieje możliwość wykorzystania urządzenia jako miernika mocy 
optycznej po przez port PM, który w łatwy sposób może ocenić obecność sygnału.

- LS (źródło światła) - opcjonalnie istnieje możliwość wykorzystania urządzenia jako źródła światła po przez 
port OTDR1. Dzięki czemu za pomocą miernika mocy można zweryfikować straty w sieci.

- FM (optyczny mikroskop) - urządzenie umożliwia także użycie mikoroskopu w celu inspekcji złącz. 
Zawdzięcza to możliwośći podłączenia mikroskopu poprzez port USB. Dodatkowo oferuje wykonanie 
zdjęcia z przeprowadzonej inspekcji.

Przyciski wyboru menu

Przyciski nawigacyjne

Przycisk test AVG
Przycisk test RT

Przycisk konfiguracji

Przycisk zarządzania danymi

Przycisk zasilania



Port ładowania

Porty USB typu A Port RJ45

Port USB typu B

Port VFL

Port OTDR1 Opcjonalny port OTDR2

Opcjonalny port PM

Nóżka/stojak Pokrywa baterii 

Osłona boczna



Typ Fale pomiarowe
(MM: ±20nm, SM: ±10nm)

Dynamika (dB) Strefy martwe (m)

FHO5000-M21 850/1300 19/21 0.8/4
FHO5000-MD21 850/1300

1310/1550
19/21
35/33

0.8/4
1/4

FHO5000-MD22 850/1300
1310/1550

19/21
40/38

0.8/4
1/4

FHO5000-D32 1310/1550 32/30 0.8/4
FHO5000-D35 1310/1550 35/33 0.8/4
FHO5000-D40 1310/1550 40/38 1/4
FHO5000-D43 1310/1550 43/41 1/5
FHO5000-D45 1310/1550 45/43 1.5/6
FHO5000-T40F 1310/1550/1625 40/38/38 1/4
FHO5000-T43F 1310/1550/1625 43/41/41 1/5
FHO5000-T45F 1310/1550/1625 45/43/43 1.5/6

2 3 4

Wymiary 253×168×73.6mm
1.5kg (z baterią)

Wyświetlacz 7 calowy TFT- LCD z LED-owym podświetleniem (ekran dotykowy 
opcjonalnie)

Porty 1×RJ45 port, 3×USB port (USB 2.0, Type A USB×2, Type B USB×1)
Zasilanie 10V(DC), 100V(AC) - 240V(AC), 50~60Hz

Bateria
7.4V(DC)/4.4Ah litowa bateria (z certyfikatem ruchu lotniczego), 
Czas pracy: 12 godzin, 
Czas ładowania baterii <4 godzin (wyłączone zasilanie),

Oszczędność zasilania Wyłączenie podświetlania: blokowanie/1 do 99 minut 
Automatyczne zamykanie: blokowanie/1 do 99 minut

Przechowywanie danych Pamięć wewnętrzna: 4GB (około 40,000 wyników), dodatkowo na USB
Język Wybór użytkownika (angielski, chiński, francuski, koreański, rosyjski, 

hiszpański i portugalski)
Warunki środowiskowe Temperatura pracy oraz wilgotność: -10ºC~+50ºC, ≤95%

Temperatura przechowywania oraz wilgotność: -20ºC~+75ºC, ≤95%
Wodoodporność: IP65 (IEC60529)

Akcesoria 
W standardzie: Urządzenie główne, zasilacz, litowa bateria, adapter FC/
PC, kabel USB , instrukcja, płyta CD z oprogramowaniem do obróbki 
pomiarów na komputerze (Data Menager), torba transportowa
Opcjonalnie: SC/ST/LC adapter, adapter na gołe włókno
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Specyfikacja

Parametry techniczne



Zakres impulsów Single mode: 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 
20μs
Multi mode: 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs

Zakres Single mode: 100m, 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km, 120km, 
160km, 240km 
Multi mode: 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km

Rozdzielczość 
próbkowania

Minimum 5cm

Punkty pomiarowe Maximum 128,000 punkty
Liniowość pomiaru ≤0.05dB/dB
Wskazanie skali Oś X : 4m~70m/dz, oś Y : Minimum 0.09dB/dz
Rozkład odległości 0.01m
Punkty próbkowania ±(1m+mierzona długość×3×10-5+rozdzielczość próbkowania)
Dokładność 
współczynnika odbicia

Single mode: ±2dB 
Multi mode: ±4dB

Ustawienia IOR 1.4000~1.7000, krok 0.0001
Jednostki km, mila, stopa
Format zapisu pliku z 
pomiarem

Telcordia universal, SOR, norma 2 (SR-4731) 
Wybór automatyczny lub ręczna konfiguracja użytkownika

Dostępne moduły Wizualny lokalizator uszkodzeń: Widzialne czerwone światło dla identyfikacji 
włókna i wykrywania uszkodzeń 
Źródło światła: Ustabilizowane źródło światła (CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz output) 
Sonda mikroskopowa

Analiza zdarzeń Zdarzenia typu tłumiennościowego (spawy): 0.01 to 1.99dB (0.01dB steps) 
Zdarzenia typu reflektancyjnego (złącza): 0.01 to 32dB (0.01dB steps) 
Koniec włókna: od 3 do 20dB (1dB )

Pozostałe funkcje Częstotliwość próbkowania: 1Hz  
Czasy uśredniania od 1 do 3600 sek. 
Pomiary aktywnych włókien: Weryfikacja komunikacji światła w światłowodzie 
Funkcja porównywania wykresów

Parametry pomiarowe



PM Module (Miernik Mocy jako funkacja opcjonalna):
Zakres długości fal (±20nm) 800~1700nm
Skalibrowane fale 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
Zakres pomiaru Type A: -65~+5dBm (standard); Type B: -40~+23dBm (opcjonalnie)
Rozdzielczość 0.01dB
Dokładność ±0.35dB±1nW
Identyfikacja modulacji 270Hz /1kHz, /2kHz,Pinput≥-40dBm
Złącze FC/UPC

Przypisy:
1Wartość typowa, wyłączenie podświetlenia, w temperaturze 25ºC, 12 godzin pomiarów 
2 Modele T40F/T43F/T45F posiadają zintergrowany filtr optyczny, który pozwala na pomiary aktywnych sieci 
PON (poprzez użycie długości fali 1625nm) nie zakłócając sygnału.
3Zakres dynamiczny jest mierzony przy maksymalnej szerokości impulsu, czas uśredniania wynosi 3 minuty,
SNR= 1.
4Strefa martwa zdarzeniowa jest mierzona impulsem o szerokości 3ns; strefa martwa tłumieniowa jest 
mierzona  szerokością impulsu 5ns.
5Źródło światła 1310/1550nm korzysta z portu OTDR1, 1625nm lub 850/1300nm korzysta z portu OTDR2.
6W przypadku zapotrzebowania na inne adaptery należy się kontaktować z dystrybutorem.

FM Module (Sonda Mikroskopowa jako funkcja opcjonalna):
Powiększenie 400X
Rozdzielczość 1.0μm
Rozmiar zasięgu sondy 0.40×0.31mm
Warunki przechowywania/pracy -1 8ºC~35ºC
Wymiary 235×95×30mm
Matryca 1/3 cala, 2 Mpx
Waga 150g
USB 1.1/2.0
Adapter SC-PC-F (For SC/PC adapter) 

FC-PC-F (For FC/PC adapter) 
LC-PC-F (For LC/PC adapter) 
2.5 PC-M (Dla złącza 2.5mm, SC/PC, FC/PC, ST/PC)
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LS Module (Źródło Światła jako funkcja opcjonalna):
Aktywna długość fali (±20nm) 1310/1550/1625nm
Moc wyjściowa Regulowana -25~0dBm
Dokładność ±0.5dB
Złącze FC/UPC
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VFL Module (Wizualny Lokalizator Uszkodzeń jako funkcja standardowa):
Długość fali (±20nm) 650nm
Moc 10mw, CLASSIII B
Zasięg 12 km
Złącze FC/UPC
Tryb uruchamiania Ciągły (CW) /modulowany (2Hz)


