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OTDR de Última Milha

• Pronto para iOLM;
• Compatibilidade com os aparelhos 

EXFO Connect;
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Junto a esse produto há a proteção de um ou mais de: design 
patenteado D710,222 dos EUA ou equivalente de outros países; 
patente 8,576,389 dos EUA e equivalentes pendentes ou garantidas 
em outros países; patente 9,571,186 dos EUA; patente 10,014,935 
dos EUA; patente 9,134,197 dos EUA e equivalentes pendentes ou 
garantidas em outros países; e 9,506,838 dos EUA.

2015 Premiação 
de boas práticas 

Prêmio de líder global de mercado 
de equipamento portátil teste de 

fibra óptica.



As informações deste catálogo estão sujeitas à mudanças 
sem avisos prévios.

Características principaisw
Acessível, leve, poderoso, design inspirado em tablet

7 polegadas, uso exterior - touchscreen aprimorada - a maior na indústria portátil

Autonomia de 12 horas

Zonas mortas: EDZ 1 m, ADZ 4 m

Range dinâmico de 30/28/28 dB

Design robusto feito para instalações externas

Pronto para iOLM: aplicação inteligente e dinâmica que torna as complexas análises de 
traço do OTDR em uma tarefa de um toque 

Aplicações
Instalação e solução de problemas da última milha FTTx

Teste de acesso de rede curta 

Instalações de fibra-DAS FTTA

Teste de conexão CATV/HFC
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Totalmente caracterizado, nível de entrada;

OTDR dedicado com design inspirado em tablet, perfeito 
para instaladores de linha de frente de fibra monomodo.

PRODUTOS COMPLEMENTARES E OPÇÕES

Inspetor de Fibra Óptica 
FIP-400B (WiFi ou USB)

Bolsa supressora 
para pulso SPSB

Software de pós-processamento 
de dados FastReporter
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A série MaxTester 700B/C é a primeira linha de OTDR inspirada em tablets que é acessível, leve e robusta o suficiente para o 
ambiente de instalações externas. Com uma tela de 7 polegadas, touchscreen sensível para uso externo - com a exibição mais 
eficiente da indústria portátil - entrega uma experiência de usuário nunca antes vista. Sua interface gráfica intuitiva é semelhante 
ao Windows e garante uma rápida curva de aprendizagem. Além disso, seu novo e aprimorado ambiente OTDR 2 oferece funções 
baseada em ícones, iniciação instantânea,  função automática para encontrar grandes curvas, assim como, melhorias nos modos auto 
e tempo real.

A série MacTexter 700B/C é uma linha genuína de OTDRs de alta performance da fabricante líder mundial do mercado. Ela entrega 
qualidade e precisão testadas e verdadeiras da EXFO em OTDR, junto com a melhor performance óptica para resultados certos no 
primeiro teste todas as vezes..

A incrível bateria de vida útil de 12 horas nunca deixará um técnico na mão, e as opções de hardwares de plugar e iniciar, como o 
VFL, power meter e ferramentas USB, fazem o trabalho de cada técnico mais fácil.
Mais importante, a série MaxTester 700B/C está, finalmente, trazendo o inteligente Mapeador de Link Óptico (iOML), uma aplicação 
inteligente para OTDR, para o mercado portátil. Esse software avançado torna mesmo a mais complexa análise de traços em uma 
tarefa simples, de um toque.

Por fim, a série MaxTester 700B/C é pequena o suficiente para se encaixar na sua mão e grande o suficiente para se adaptar a todas 
as suas necessidades. 

O OTDR/iOML MaxTester 715B é otimizado para o teste ponto a ponto e solução de problemas de arquiteturas FTTx, e é ideal para 
o teste de fibras curtas (por exemplo, dentro de um ambiente CO ou em instalações de refe FTTA/DAS).
Outros modelos disponíveis:
> MaxTester 720C LAN/WAN OTDR de Acesso - otimizado para instalação e manutenção de acesso de rede multimodo e 
monomodo.
> MaxTester 730C PON/Metro OTDR- otimizado para desenvolvimento e solução de problemas de FTTx/MDU e fibra curta.

Visão linear (incluso em todos os OTDRs EXFO)

Disponível em nossos OTDRs desde 2006, a visão linear simplifica a interpretação de um traço de OTDR ao exibir ícones em um 
caminho linear para cada comprimento de onda. Essa visão converte os pontos de informação gráficos obtidos pelo tradicional 
traço de pulso único em ícones reflexivos ou não reflexivos. Com limites de aprovação/falha aplicados, torna- se mais fácil apontar as 
falhas em sua conexão.

O OTDR PORTÁTIL...REINVENTADO.

A SOLUÇÃO DE NÍVEL DE ENTRADA DESENHADA 
PARA TODAS AS SUAS NECESSIDADES DE TESTE

PROCURANDO POR MAPEAMENTO BASEADO EM ÍCONE?

MaxTester 715B

Essa visão linear aprimorada te oferece a 
flexibilidade para exibir ambos: o gráfico OTDR 
e sua visão linear sem ter que realizar uma 
alternância para analisar a conexão de sua fibra.

Apesar dessa visão linear simplificar a 
interpretação de um traço de largura de pulso 
do OTDR, o usuário ainda deve ajustar os 
parâmetros OTDR. Além disso, múltiplos traços 
devem ser realizados constantemente para 
caracterizar totalmente as conexões de fibras. 
Veja a seção a seguir e aprenda sobre como 
o iOLM pode realizar isso automaticamente e 
com resultados mais precisos.
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Traços errados 
OTDR 

Aquisição 
dinâmica 

multipulso

Opere ambas 
aplicações iOLM e 
OTDR (código Oi)

COMBO UPGRADE iOLM only

Adicione a opção do software 
iOLM em sua unidade pronta 
para iOLM, mesmo enquanto 

estiver em campo.

Peça por uma unidade 
com apenas a 

aplicação iOLM.

Análise 
inteligente
de traço

Todos os resultados 
combinados

em uma única visão 
de conexão

Diagnóstico 
compreensível

Incontáveis traços 
para analisar 

Retrabalho Treinamento/
suporte complexo 

de instrumento

iOML - Removendo a complexidade de testes OTDR

Testes OTDR 
vêm com seus 
vários desafios

Como ele funciona?

Três maneiras de se beneficiar com o iOML

Características do pacote de valor iOML

Em resposta a esses desafios, a EXFO desenvolveu uma maneira melhor para testar fibras ópticas: o iOLM é uma aplicação para 
OTDR desenvolvida para simplificar os testes de OTDR através da eliminação da necessidade de configurar os parâmetros, e/ou 
analisar e interpretar múltiplos traços de OTDR complexos. Seus algoritmos avançados definem dinamicamente os parâmetros dos 
testes, assim como o número de aquisições que melhor se encaixa na sua rede sob teste. Ao correlacionar larguras de multipulso em 
múltiplos comprimentos de ondas, o iOLM localiza e identifica falhas com a máxima resolução - tudo ao apertar um botão.

Tornando o teste tradicional de OTDR claro, automatizado, com resultados certos de primeira para técnicos com habilidades 
de qualquer nível.

A proteção de patente é aplicada ao Mapeador de Link Óptico inteligente, incluindo seu software de medição do proprietário. A 
Interface Universal da EXFO é protegida pela patente 6,612,750 dos EUA.

Em adição ao conjunto característico padrão iOLM, você pode selecionar funcionalidades com valor agregado como parte do 
pacote avançado ou opções sozinhas. Por favor, remeta à folha de especificação iOLM para a completa e mais recente descrição 
desses pacotes de valor.

MaxTester 715B

+
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Esse poderoso software de relatório é o complemento perfeito ao seu OTDR, e pode 
ser usado para criar e customizar relatórios para atender todas as suas demandas.

O processo do TestFlow
Sendo você um técnico de campo, um líder de site ou gestor de projetos, 
pode se beneficiar com TestFlow.

DEFINA E ATRIBUA
Crie trabalhos digitalizados
e distribua para técnicos/usuários

TESTE E ENVIE
Automatize configuração
de aplicação de teste e auto-
envie os resultados

ANALISE
Verifique a qualidade, tolerância, 
eficiência e progresso via painéis 

analíticos aguçados.

RELATE
Acesso centralizado aos 
resultados e templates 
customizados de relatórios.

VALIDE
Automatize a validação dos 

resultados; encontre problemas 
em segundos, não horas.

Tenha o seu teste gratuito hoje ou para mais informações:
https://rgsolucoes.com.br/produto/testflow-solucao-de-gerenciamento-de-teste-de-campo/

MaxTester 715B

Consiga o melhor de seu pós processamento de dados 
- um software faz tudo

Gerenciamento de teste de campo com base na nuvem 
- consiga mais de FastReporter COM TestFlow

Garante 
100% 

complacência 

Certo na 
primeira vez

Relatórios 
automatizados e 
auditoria em lote

Faturamento e 
implementações 

mais rápidos

Decisões de 
negócios 

esclarecidas

1

25

4 3

https://rgsolucoes.com.br/produto/testflow-solucao-de-gerenciamento-de-teste-de-campo/
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As opções de funcionalidades ópticas de ligar e iniciar do MaxTester que  podem ser compradas quando você precisar delas: 
no momento do seu pedido ou depois. Em ambos casos, a instalação é em um estalo e pode ser realizada pelo usuário, sem a 
necessidade de nenhuma atualização de software.

Power meter óptico
Um power meter de alto nível (GetX) que pode medir até 27 dBm, o mais alto da indústria. Isso é essencial para redes híbridas HFC 
ou sinais de alta potência. Se usado em fonte de luz compatível auto-lambda/auto-troca, o power meter automaticamente sincroniza 
no mesmo comprimento de onda, assim evitando qualquer risco de medição incompatível.
> Range extensivo dos conectores
> Auto-lambda e auto-troca
> Oferece armazenamento de medição e relatório
> Sete comprimentos de onda padrões calibrados

Localizador de falhas visual (VFL)
O VFL de ligar e iniciar identifica quebras, curvas, conectores e emendas defeituosas, entre outros casos de perda de sinal. Essa 
básica, e ainda essencial ferramenta de solução de problemas deveria ser parte da maleta de ferramentas de todos os técnicos de 
campo. O VFL localiza visualmente e detecta erros em distâncias de até 5 km, criando um brilho vermelho vivo na exata localização 
da falha em fibras monomodo e multimodo (disponível apenas com o Power Meter Óptico).

sonda de inspeção de fibra #EXFO pode prevenir a aparição de uma série de 
problemas mais para frente, assim, poupando seu tempo, dinheiro e preocupação. 
Além disso, usando uma solução completamente automatizada com capacidades de 
foco automático irá tornar essa fase crítica de inspeção em um processo rápido, de um 
passo e sem incômodos.

Você sabia que o conector do seu OTDR/iOLM é crítico também?
A presença de um conector sujo em uma porta de OTDR ou cabo de lançamento 
pode impactar negativamente os seus resultados de teste e até causar danos 
permanentes durante o acoplamento. Portanto, é essencial inspecionar regularmente 
esses conectores para garantir que estão livres de quaisquer contaminações. 
Fazer a inspeção o primeiro passo de suas boas práticas de OTDR vai maximizar a 
performance de seu OTDR e sua eficiência.

OPÇÕES ÓPTICAS DE LIGAR E INICIAR

INSPEÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO CONECTOR DE FIBRA - O PRIMEIRO PASSO 
ESSENCIAL ANTES DE QUALQUER TESTE OTDR

Cinco modelos para encaixar em seu orçamento
Características Cabo USB Sem fio

BÁSICO
FIP-410B

SEMI-AUTOMATIZADO
FIP-420B

TOTALMENTE 
AUTOMATIZADO

FIP-430B

SEMI-
AUTOMATIZADO

FIP-425B

TOTALMENTE 
AUTOMATIZADO

FIP-435B

Três níveis de ampliação     
Captura de imagem     

Dispositivo de captura CMOS de cinco 
megapixels     

Função automática de centralização de 
imagem da fibra     

Ajuste automático de foco     
Análise integrada de aprovação/falha     

Indicador LED aprovação/falha     
Conectividade WiFi     

Para informações adicionais, por favor, refira-se nas folhas de especificação do USB FIP-400B ou FIP-400B sem fio.
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Utilidades do software

Atualização de software Garanta que o seu MaxTester está atualizado com o software mais recente.

Configuração VNC
A utilidade de Computação Virtual de Rede permite com que os técnicos 
facilmente controlem a unidade remotamente via computador ou laptop.

Microsoft Internet Explorer Acesse a Internet diretamente da interface do seu dispositivo.

Movedor de dados Transfira todos os seus resultados de teste diários de forma rápida e fácil.

Documentação centralizada Acesso instantâneo para guias de usuário e outros documentos relevantes.

Papéis de parede Realce o seu ambiente de trabalho com planos de fundo coloridos e pitorescos.

Leitor de PDF Veja os seus relatórios em formato PDF.

Compartilhamento de arquivo bluetooth Compartilhe arquivos entre seu MaxTester e qualquer dispositivo com Bluetooth.

Conexão WiFi Interface WiFi FIP de sonda de inspeção. Envie resultados de teste e faça buscas 
na Internet.

Sonda de inspeção Sonda USB ou WiFi para inspecionar e analisar conectores.

1 Porta monomodo OTDR
2 Porta de teste em funcionamento 
OTDR
3 Indicador LED de teste
4 Estilete
5 Power meter

EMBALADO PARA EFICIÊNCIA

1

4

2

5

3

6 7

10 11 12 13

148 9

6 Localizador de falhas visual
7 Porta Ethernet 10/100 Mbit/s
8 Duas portas USB 2.0
9 Adaptador AC
10 Tela inicial/aplicações de troca 
e captura de tela (segurar)

11 Liga/Desliga/Espera
12 Status de bateria LED
13 WiFi/Bluetooth integrados
14 Alça de apoio
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Especificações técnicas

Tela 178mm (7 polegadas) uso externo - touchscreen aprimorado, 800 x 480 TFT

Interfaces
Duas portas USB 2.0
RJ45 LAN 10/100 Mbit/s

Armazenamento Memória interna de 2 GB (geralmente, cerca de 20.000 traços de OTDR)

Bateria Bateria de lítio-polímero recarregável

Carregador
Carregador com adaptador AC/DC, entrada 100-240 VAC, 50-60 Hz, 9-16 V 
DCIN 15 Watts mínimo

Comprimento de onda (nm)² 1310 ± 30/1550 ± 30/1625 ± 10

Filtro integrado de porta SM 1625 nm: passagem alta >1595 nm 
               isolado >50 dB de 1270 nm a 1585 nm

Range dinâmico (dB)³ 30/28/28

Zona morta de evento (m)⁴ 1

Atenuação de zona morta (m)⁴ 4

Range de distância (km) 0.1 a 160

Largura de pulso (ns) 5 a 20.000

Linearidade (dB/dB) ±0.05

Limite de perda (dB) 0.01

Resolução de perda (dB) 0.001

Resolução de amostragem (m) 0.04 a 5

Pontos de amostragem Até 256 000

Incerteza de distância (m)⁴ ±(0.75 + 0.005 % x distância + resolução de amostragem)

Tempo de medição Definido pelo usuário

Precisão de refletância (dB) ±2 

Atualização típica de tempo real 3

Especificações¹

¹ Todas as especificações válidas a 23°C com o conector FC/APC, a menos que especificado de outra forma.
² Tipicamente.
³ Range dinâmico típico com o pulso mais longo e média de três minutos a SNR = 1.
4 Tipicamente, para reflectância de -35 dB a -55 dB, usando um pulso de 5-ns.
5 Tipicamente, para reflectância a -55 dB, usando um pulso de 5-ns. Atenuação de zona morta a 1310 nm é 
comumente 5 m como reflectância inferior a -45 dB.
6 Não inclui incerteza devido ao índice da fibra.
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Especificações gerais

amanho (A x L x P)
155 mm x 200 mm x 68 mm (6 1/8 polegadas x 7 7/8 polegadas x 2 3/4 
polegadas)

Peso (com bateria) 1.29 kg (2.8 lb)

Temperatura
Operando

Armazenado
–10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) 
–40 °C a 70 °C (–40 °F a 158 °F)¹

Umidade relativa 0% a 95% em não condensação

Especificações do Power Meter Integrado (GeX) (opcional)³

Comprimentos de onda calibrados (nm) 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650

Range de potência (dBm)4 27 a -50

Incerteza (%)5

Resolução de tela (dB)
0.01 = máximo a —40 dBm 
0.1 = —40 dBm a —50 dBm

Intervalo automático de anulação de range46 Potência máxima até -30 dBm

Detectação de tom (Hz) 270/330/1000/2000

Acessórios

GP-10-061 Maleta de transporte macia GP-2205 Adaptador para carregar a bateria em automóvel

GP-10-072 Maleta de transporte semi rigida GP-2207 Suporte

GP-10-086 Maleta de transporte dura GP-2208 Estilete a parte

GP-1008 Adaptador VFL (2.50 mm a 1.25 mm) GP-2209 Bateria a parte

GP-2155 Mochila de tamanho de bagagem de mão GP-2210 Adaptador AC/DC a parte (especificar o cabo de alimentação 
do país)

GP-2180 Luva utilitária

Fonte

Saída de energia (dBm)² -11.5

Modulação CW, 1 kHz, 2 kHz

Localizador visual de falhas (VFL) (opcional)

Laser,  650 nm ± 10 nm
CW/Modulado 1 Hz
Tipicamente P out em 62.5/125 µm: > –1.5 dBm (0.7 mW)
Segurança do laser: Classe 2

MaxTester 715B

Com VFL   Sem VFL

Segurança do laser (cumpre com FDA 1040.10 e IEC 60825-1:2014)

¹ -20°C a 60°C (-4 °F a 140 °F) com o pacote de bateria.
²  Geralmente, a saída de energia é a 1550 nm.
³ A 23 °C ± 1°C, 1550 nm e conector FC. Com módulos em modo inativo. Bateria opera após 20 minutos de aquecimento.
4 Tipicamente.
5 Nas condições de calibrado.
6 Para r ±0.05 dB, de 10 °C a 30 °C.
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¹Por favor, remeta à folha de especificação iOLM para a completa e mais recente descrição desses pacotes de valor.
² Apenas disponível se a opção Power Meter for selecionada.
³ Não disponível na China.
⁴ Essa lista representa uma seleção de pontas de fibra de inspeção que cobre os conectores e aplicações mais comuns, mas não retrata todas as pontas disponíveis. A 
EXFO oferece uma vasta gama de pontas de inspeção, adaptadores de ponteira e kits para cobrir muitos outros tipos de conectores e diferentes aplicações. Por favor, 
contate o representante de vendas EXFO da sua região ou visite  www.EXFO.com/FIPtips para mais informações.
⁴ Incluso quando pontas de base UPC estão selecionadas.
⁴ Incluso quando pontas de base APC estão selecionadas.
⁴ Disponível se a sonda de inspeção estiver selecionada.
⁴ Inclui o software ConnectorMax2.
⁴ A opção RF é compulsória e automaticamente incluída se os modelo de sonda de inspeção FP425B ou FP435B estiverem selecionados.

Exemplo: MAX-715B-M2-OI-EA-EUI-98-iADV-FP430B-APC-FR2

Modelo

MAX-715 = OTDR

Configuração óptica
M1 = OTDR de última milha, 1310/1550 nm (9/125 µm)

M2 =  OTDR de última milha, 1310/1550 nm e 1625 nm 

porta ativa (9/125 µm)

M3 = OTDR de última milha, 1310/1550/1625 nm 

(9/125 µm)

Software base
PCK-PRO =  Habilita apenas aplicações OTDR

iOML = Habilita apenas aplicações iOLM

Oi = Habilita aplicações OTDR e iOLM

Conector
EA-EUI-28 = APC/DIN 47256

EA-EUI-89 = APC/FC chave estreita

EA-EUI-91 = APC/SC

EA-EUI-95 = APC/E-2000

EA-EUI-98 = APC/LC 

Conectores EI = Veja a seção da próxima página

Opção de software iOLM¹
00 = iOLM padrão

iADV = iOLM avançado

iLOOP = iOLM em modo loopback

Software FastReporter
00 = Sem opção de software
FR2 = Software FastReporter

Adaptador de conector do power meter²
FOA-22 = FC/PC, FC/SPC, FC/UPC, FC/APC

FOA-32 = ST: ST/PC, ST/SPC, ST/UPC

FOA-54 = SC: SC/PC, SC/SPC, SC/UPC, SC/APC 

FOA-96B = SE-2000/APC 

FOA-98 = LC 

FOA-99 = MU 

APontas FIB-400B extra4

Pontas de antepara
FIPT-400-LC = ponta LC para adaptadores de antepara

FIPT-400-LC-APC = ponta LC/APC para adaptadores de antepara

FIPT-400-SC-APC = ponta SC APC para adaptadores de antepara 6

FIPT-400-SC-UPC = ponta SC UPC para adaptadores de antepara

Ponta de patchcord
FIPT-400-U12M = Ponta universal de  patchcord para ponteiras de 

1.25 mm

FIPT-400-U12MA = Ponta universal de  patchcord para ponteiras 

APC de 1.25 mm

FIPT-400-U25M = Ponta universal de  patchcord para ponteiras de 

2.5 mm 5

FIPT-400-U25MA = Ponta universal de  patchcord para ponteiras 

APC de 2.5 mm 6

Pontas de base8

APC =  Inclui FIPT-400-U25MA e FIPT-400-SC-APC

UPC = Inclui FIPT-400-U25M e FIPT-400-FC-SC

Modelo de sonda de inspeção9

00

FP425B

FP435B 

FP420B

FP410B

= Sem sonda de inspeção

= Sonda de inspeção de análise automatizada em vídeo digital
   Foco automático
   Análise automatizada de aprovação/falha
   Tripla ampliação
   Centralização automática

= Sonda de inspeção com análise de vídeo digital sem fio
   Foco automático
   Análise automatizada de aprovação/falha
   Tripla ampliação
   Centralização automática

= Sonda de inspeção com vídeo digital para análise
   Análise automatizada de aprovação/falha
   Tripla ampliação
   Centralização automática

= Sonda de inspeção com vídeo digital
   Tripla ampliação

Power Meter
00 = Sem Power Meter

VFL = Localizador de falha visual (650 nm)

PM2X = Power meter; detector GeX

VPM2X = VFL e power meter; detector GeX

WiFi e Bluetooth
00 = Sem componentes RF
RF = Com capacidade RF 
(WiFi e Bluetooth)³ ¹0

MAX-715-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

Informação de pedido

MaxTester 715B
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Conectores EI

Para maximizar a performance de seu OTDR, a EXFO recomenda usar conectores APC em portas 
monomodo. Esses conectores geram reflectância menor, o que é um parâmetro crítico que afeta 
a performance, particularmente em zonas mortas. Conectores APC proporcionam uma melhor 
performance do que os conectores UPC, deste modo aprimorando a eficiência dos testes.


