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FiberMASTER™ MM/SM 
Zestaw testowy do światłowodów

Najważniejsze cechy 
• 850, 1300, 1310, 1490 i 1550 - długości fal, na 

których można dokonywać pomiarów miernikiem 
mocy

• 850, 1300, 1310, 1550nm - laserowe źródło światła 
(zestaw 33-931) 

• Pomiar mocy w dBm i μW, strata wyświetlana w dB

• Zawiera uniwersalny adapter do miernika mocy 
oraz adaptery ST, SC i FC do źródła światła

• Unikalna konstrukcja „dokująca”  oraz łatwa w 
użyciu obsługa za pomocą 3 przycisków sprawiają, 
że   jest to idealny tester światłowodów do 
zastosowania w terenie

Mierzy moc światłowodu w miliwatach (mW) 
i decybelomiliwatach (dBm), aby badać i 
rozwiązywać problemy aktywnych sieci LAN.

Szybko mierzy utratę okablowania dzięki funkcji 
automatycznej kalibracji, która przechowuje 
wartości referencyjne zasilania z dowolnego 
źródła światła, co pozwala na szybkie obliczenie 
strat dB.

Dodatkowo tryb pomiaru długości fali 1490nm 
jest idealny do rozwiązywania problemów w 
systemach okablowania „Fiber To The Home“.

Źródło światła 
wielomodowe/
jednomodowe

Posiada wszystkie funkcje 
potrzebne do rozwiązywania 
problemów dowolnego typu 
okablowania światłowodowego.
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FiberMASTER™ MM/SM 
Zestaw testowy do światłowodów

Specyfikacje miernika mocy

Długość Fali 850, 1300, 1310, 1490, 1550nm

Detektor InGaAs

Zakres pomiaru -60 do +3dBm

Dokładność ±5%

Rozdzielczość 
wyświetlacza 0.01

Złącze Uniwersalne 2,5 mm z adapterem FC

Zasilanie Bateria alkaliczna AAA x 3

Czas działania 360 godzin

Temperatura operacyjna -10 do +60°C

Specyfikacje źródła światła

Długość Fali Dioda laserowa 850, 1300, 1310, 1550nm

Moc wyjściowa Typowo -6 do -7 dBm

Stabilność 0,05 dB po 15 minutach, 0,1 dB w ciągu 8 godzin

Złącze 2,5 mm z adapterami ST, SC, FC

Zasilanie Bateria alkaliczna AAA x 3

Czas działania 40 godzin

Temperatura operacyjna -10 do +60°C

Temperatura 
przechowywania -25 do +70°C

Kat. Nr Opis

33-928 Miernik mocy MM/SM ze źródłem światła 850nm

33-929 Źródło światła MM/SM dla czterech długości fal

33-931 Źródło światła MM/SM dla czterech długości fal

Wyświetlacz LCD 
z wartościami dB/dBm

Zestaw do testowania światłowodów FiberMASTER™ firmy 
TREND umożliwia użytkownikowi pomiar mocy bezwzględnej 
i obliczanie strat w łączach światłowodowych na różnych 
długościach fal. 
Bezwzględne pomiary mocy są pomocne podczas rozwiązywania 
problemów związanych z nieprawidłowo działającym sprzętem. 
Funkcja kalibracji dB pozwala operatorowi ustawić wartość 
referencyjną dla źródła światła i bezpośrednio odczytać utratę 
łączy światłowodowych bez konieczności ręcznego obliczania 
wartości. 
Unikalny kształt umożliwia dokładne zadokowanie urządzenia w 
mierniku mocy. 
Dzięki temu zestaw jest kompaktowy i łatwy do przechowywania, 
choć umożliwia pełne działanie źródła światła oraz miernika.

• 33-929  Źródło światła, laserowe źródło światła 850, 1300, 1310,                                                
1550 z adapterami ST, SC i FC

• 33-927 Miernik mocy, 4 długości fali z uniwersalnym adapterem                                       
2,5mm i stałym adapterem FC

• 2x kable wielomodowe SC-SC 50μm

• 1 łącznik kalibracyjny SC

• Pokrowiec

• Instrukcja obsługi w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim,                           
francuskim, portugalskim, włoskim i chińskim

Długość fali i dB/dBm 
przycisk 

Przycisk 
zasilania

Przycisk kalibracji 
do pomiarów strat

Wymienne adaptery 
ST, SC i FC

Długości fal 850, 
1300, 1310, 1550nm

Przycisk 
zasilania

Wyświetlacz 4 
długości fal

Odczyt mocy/
straty

Wartości
dBm, mW, dB 

Wyświetlacz miernika mocy

Adapter 
uniwersalny 2,5mm 

Zestaw FiberMASTER zawiera:


