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Fibre Optic  
Wizualny lokalizator uszkodzeń

Najważniejsze cechy 
• Pomaga w usuwaniu złącz NPC wskazując 

prawidłowe wyrównanie włókien w złączach, 
np. MTRJ

• Złącze uniwersalne 2,5 mm dla złączy  
ST®, SC i FC

• Niestaczająca się konstrukcja  (‘non-roll) 
- niezbędna podczas montażu spawów 
mechanicznych lub złączy

• Wytrzymały, metalowy korpus   
z zabezpieczeniem Santoprene®

Wizualny lokalizator uszkodzeń to źródło 
światła wykorzystywane do lokalizacji pęknięć, 
słabych spawów mechanicznych i uszkodzonych 
złącz w kablach światłowodowych. 
Doskonale nadaje się do weryfikacji ciągłości, 
testowania i 
lokalizacji przerw w łączach światłowodowych, 
lokalizacji ściśniętych 
włókien światłowodowych w skrzynkach 
przyłączeniowych oraz lokalizacji przerwanych 
kabli światłowodowych oraz uszkodzeń 
mechanicznych.

Oszczędzaj czas i 
pieniądze diagnozując 
usterki światłowodów.
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Fibre Optic  
Wizualny lokalizator uszkodzeń

Lampka kontrolna

Wizualny lokalizator uszkodzeń (VFF) to ręczne narzędzie zasilane 
bateriami emitujące dobrze widoczne czerwone światło do kabla 
światłowodowego. Operator po prostu patrzy na całą długość 
kabla i w miejscu, gdzie widać  światło, kabel jest uszkodzony. VFF 
wyposażony jest w wysokowydajną, bardzo trwałą diodę laserową 
650 nm, która działa w trybie stałym (CW) lub pulsacyjnym 
(MOD; impuls 1 Hz). Przycisk umożliwia użytkownikowi wybór 
trybu, jednocześnie zapobiegając przypadkowemu uruchomieniu. 
Wszelkie przerwy będą widoczne jako świecący lub migający obszar 
czerwonego światła (w kablach 3 mm lub mniejszych). Czerwona 
dioda LED na obudowie zewnętrznej odzwierciedla wybrany tryb 
pracy.

VFF działa na odległości około 5 km (3,1 mil) światłowodu 
wielomodowego i jednomodowego; urządzenie współpracuje z 
włóknami wielomodowymi i jednomodowymi. Można go używać 
samodzielne jako podstawowe narzędzie do rozwiązywania 
problemów lub w połączeniu z reflektometrem OTDR do 
lokalizowania usterek. To poręczne urządzenie ma wytrzymałą 
metalową obudowę i jest wyposażone w uniwersalne złącze 2,5 
mm współpracujące ze złączami optycznymi ST, SC i FC. VFF jest 
również doskonałym narzędziem pomocniczym dla techników 
zajmujących się montażem spawów mechanicznych lub złączy, 
gdyż „przeciekające“ światło jest wskaźnikiem nieprawidłowości w 
wyrównaniu włókien w złączach.

Specyfikacje (przy 23°C ±3°C, <70% RH)

Numer katalogowy VFF5

Źródło światła Dioda laserowa, klasa II

Centralna długość fali 650nm/±10nm

Szerokość połówkowa 
(FWHM) <5nm

Czas trwania impulsu 
światła laserowego

Ciągły w trybie CW 600ms w trybie modulacji 
1Hz

Środowisko
Podczas pracy: -10°C do +50°C,0 do 95%RH 
(bez kondensacji)

Przechowywanie
-20°C do +80°C, 0 do 95%RH                          
(bez kondensacji)

Zasilanie Dwie baterie alkaliczne AA 1,5V 

Wymiary i waga              
(z bateriami)

Długość: 203 mm z nasadką przeciwpyłową ST  
Średnica: 22mm
Średnia waga: 230g

Złącze Uniwersalne 2,5mm

Żywotność baterii >80 godzin

Waga (bez baterii) 0.30lbs/136g

Długość 8.7in/220mm

Średnica 1.25in/32mm

Dołączone akcesoria
W zestawie kabura, zintegrowana gumowa 
osłona portu, zawieszka, przypinka do paska, 
instrukcja i baterie

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Włącznik/
wyłącznik

Nasadka 
ochronna

Miejsce na dwie 
baterie AA

Tryb stały/
pulsacyjny

Nieśliskie 
zabezpieczenie 

Santoprene®

Nylonowy 
pokrowiec

Przypinka do 
paska

Zawieszka


