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Informações de certificação

Declaração regulatória na América do Norte

Esta unidade foi certificada por uma agência aprovada no Canadá e nos 
Estados Unidos. Ela foi avaliada de acordo com aprovados padrões 
norte-americanos aplicáveis para a segurança do produto para uso no 
Canadá e nos Estados Unidos.

Teste eletrônico e equipamentos de medição estão isento de 
cumprimento de FCC parte 15, subparte B nos Estados Unidos e do 
cumprimento do ICES-003, no Canadá. Entretanto, a EXFO Inc. faz esforços 
razoáveis para garantir a conformidade com as normas aplicáveis.

Os limites estabelecidos por essas normas são projetados para fornecer 
proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o 
equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento 
gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for 
instalado e utilizado de acordo com o guia do usuário, pode causar 
interferência prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste 
equipamento em uma área residencial pode causar interferência 
prejudicial e, nesse caso, o usuário será obrigado a corrigir a interferência 
às suas próprias custas. 

As modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem 
anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Declaração de conformidade da Comunidade 
Europeia

Aviso: Este é um produto classe A. Em um ambiente doméstico, este 
produto pode causar interferência de rádio de uma forma que o usuário 
poderá precisar tomar medidas adequadas.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no 
seguinte endereço da Internet: 
www.exfo.com/en/resources/legal-documentation. 



1 Introdução ao Analisador 
inteligente de enlaces ópticos

O Analisador inteligente de enlaces ópticos (iOLM) é um aplicativo 
otimizado para acessar/FTTx caracterização de rede. Esse aplicativo 
baseado em OTDR usa aquisições multipulso e algoritmos avançados para 
fornecer informações detalhadas sobre cada elemento do link.

Diferentes módulos estão disponíveis para seus testes, dependendo do 
tipo de aquisição que deseja executar e do ambiente em que está 
trabalhando:

 O iOLM padrão usa algoritmos avançados que definem 
dinamicamente os parâmetros de teste, bem como o número de 
aquisições que melhor se adapta à rede em teste. Assim que o traçado 
é analisado, todos os resultados são combinados em uma única 
exibição de link. Os diagnósticos específicos também são fornecidos 
para ajudá-lo no processo de resolução de problemas.

 O módulo FTB/FTBx-740C-DWC permite especificar as aquisições 
usando a tecnologia DWDM (multiplexação por divisão de 
comprimento de onda densa) na banda C e é projetado para testar por 
meio de canais de mux/demux de campo. Esse tipo particular de alta 
resolução do módulo fornece uma caracterização completa do link de 
ponta a ponta e ajuda a solucionar problemas de links de Ethernet de 
metro, bem como de serviços comerciais. Consulte Trabalhar com o 
módulo DWDM na página 59 para obter mais detalhes.

 O módulo FTB/FTBx-740C-CW abrange até 18 canais CWDM ITU, de 
1270 nm a 1610 nm com um espaçamento de canal de 20 nm, e é 
projetado para testar por meio de canais de mux/demux de campo. 
Esse tipo particular de módulo CWDM (multiplexação por divisão de 
comprimento de onda esparsa) de alta resolução fornece uma 
caracterização completa do link de ponta a ponta e ajuda a solucionar 
problemas de redes comerciais C-RAN, bem como implantações de 
links Ethernet de metro. Consulte Trabalhar com o módulo CWDM na 
página 67 para obter mais detalhes.
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Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
O módulo iOLM pode ser equipado opcionalmente com um medidor de 
potência em linha. O medidor de potência é denominado em linha porque 
a aquisição é realizada por meio da porta SM Live usada para medições do 
iOLM. Opcionalmente, você pode medir os níveis de potência para dois 
comprimentos de onda em uma única aquisição se dois comprimentos de 
onda forem usados no teste. Consulte Usando o medidor de potência em 
linha (opcional em alguns modelos) na página 135 para obter mais 
detalhes.

Nota: Dependendo do modelo e das opções que você adquiriu, alguns recursos 
podem não estar disponíveis.

Nota: Nessa documentação, as palavras "toque" e "toque duas vezes" 
(relacionadas ao uso da tela sensível ao toque) substituem as palavras 
"clique" e "clique duas vezes".
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Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
Alça

Porta OTDR (monomodo)

Modelos de 
monomodo e 
monomodo ativo

Porta ODTR (para teste de fibras ativas)

AT
IV

A

ODTR SM

FTB-7000

S
M

S
M

Série FTB-7000 para FTB-2/FTB-2 Pro, FTB-4 Pro
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Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
Porta OTDR (monomodo ativo)

Porta OTDR (monomodo)

LED ativo
(ligado quando o laser está emitindo)

Série MAX-700B
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Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
Série FTB-700C, série MAX-700C, série FTB-700Gv2 e série FTBx-700C

Porta OTDR (monomodo) Porta OTDR 
(modo múltiplo)

LED Ativo

Porta OTDR 
(monomodo ativo/OPM)
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Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
FTB/FTBx-740C

Porta OTDR (monomodo)

LED Ativo

Porta OTDR (monomodo)
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Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
FTBx-730C-SM7-TAM

Porta OTDR (monomodo ativo)

LED Ativo

Porta OTDR (radiofrequência óptica)
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Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
Princípios de operação
Princípios de operação
O aplicativo iOLM usa o hardware de um EXFO OTDR para realizar 
aquisições e caracterizar os vários elementos detectados no link 
examinado. Entretanto, enquanto um OTDR normal faz um traçado padrão 
por vez, com um dado grupo de parâmetros de teste, o iOLM faz uma série 
de medidas e integra-as em uma visualização de link simples e intuitiva.

Os parâmetros de teste para cada submedida são determinados por 
algoritmos inteligentes durante a medição. Assim como cada link é 
diferente, cada medida do iOLM é diferente, com seu próprio grupo de 
parâmetros de teste de acordo com o comprimento, perda e ORL do link. 
O tempo do teste varia dependendo do link testado, mas é principalmente 
influenciado pela perda total do link. O aplicativo usa informações de 
todas as submedidas para melhorar a caracterização de cada elemento 
encontrado no link, rendendo resultados precisos e completos. 
Dependendo da configuração do módulo, você pode realizar aquisição 
única ou múltipla de comprimento de onda. Nesse último caso, os 
resultados serão fornecidos para cada comprimento de onda, e um status 
de aprovação/falha global para cada elemento será exibido.

O aplicativo resume os resultados em uma representação linear do link, 
exibindo cada elemento com sua posição associada, perda e refletância, 
assim como o tipo de elemento.
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Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
Modos de teste
Modos de teste
Basicamente, há duas maneiras de usar o iOLM:

 Padrão: As aquisições e processos de análise são projetados para o 
teste de fibras gerais, como links curtos, longos ou redes PON.

 Optimode: Dependendo do módulo utilizado, estarão disponíveis 
diferentes configurações de teste em Optimode. A opção de software 
IADV permite acesso a diferentes Optimodes.

Optimode é uma configuração de teste que usa um algoritmo voltado 
para uso em casos específicos, que ultrapassam as performances no 
modo padrão iOLM em dados testes de topologia. Foi projetado para 
atender os requisitos de desempenho e certificação de aplicações 
específicas. As aquisições de traçado e análises são otimizadas para 
velocidade, precisão e sensibilidade de detecção com parâmetros de 
teste específicos como comprimento do link, perda do link, divisores e 
etc. Consulte as especificações técnicas iOLM para os Optimodes 
disponíveis e as especificações correspondentes. Você pode contatar 
também EXFO para certificar-se de que o Optimode foi desenhado 
para os seus casos de uso. Consulte Seleção de configuração de teste 
na página 77 para obter mais detalhes.

Exportação de dados para outros formatos
O aplicativo iOLM pode gerar relatórios no formato PDF e permite 
pós-processamento em lotes da medição. Os arquivos de configuração de 
teste podem ser criados do FastReporter do EXFO e importados em cada 
unidade de teste.
Analisador inteligente de enlaces ópticos 9



Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
Realização de medidas em multimodo
Realização de medidas em multimodo
Se seu módulo suporta medidas em multimodo, ele pode testar tanto 
fibras de 62,5 m quanto de 50 m. A fibra interna multimodo para uma 
EXFO OTDR é 62,5 μm.

 Quando uma fibra de 62,5 μm é conectada, a perda no conector pode 
ser corretamente caracterizada assim como no caso de uma fibra em 
monomodo. É então simples avaliar um critério de passa/falha nesse 
caso.

 Quando uma fibra de 50 μm é conectada, a perda no conector 
depende de muitos fatores:

 a própria perda de conector

 a diferença do núcleo da fibra de 62,5  para 50 μm

 a diferença RBS entre fibras de 50 m e de 62.5 μm

A perda medida entre o conector OTDR e a fibra é normalmente em 
torno de 3.3 dB.

Com fibras de 50 μm, como a medida da perda de conector no OTDR é 
imprecisa por causa de vários outros fatores, o iOLM exclui o primeiro 
conector do link para evitar o fornecimento de informações 
imprecisas.

Quando caracterizando um link em multimodo ou uma fibra em 
monomodo, são recomendadas fibras de lançamento. Em multimodo, as 
fibras de lançamento e de recepção devem ter o mesmo tamanho do 
centro que o link sob o teste. Usar um fibra de lançamento ou de recepção 
inadequada levaria a resultados errados.

O uso de um aparelho compatível com EF como o SPSB-EF-C30 vai 
assegurar uma forma rápida e fácil para obter medida de perda precisa. 
Para mais informações sobre a conformidade do fluxo cercado, veja a 
folha específica de solução de teste do fluxo cercado.
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Fibras de lançamento, recepção e loop
Fibras de lançamento, recepção e loop
Além da fibra em teste, há uma fibra de lançamento e uma fibra de 
recepção. Algumas vezes, uma fibra de loop pode ser usada para testar 
duas fibras por vez.

Você pode fazer com que o aplicativo iOLM meça os comprimentos do 
cabo de lançamento e de recepção automaticamente, ou você pode 
inserir os valores manualmente. Independentemente do método que usar, 
você precisa definir o comprimento da fibra de loop manualmente. 
Consulte Configuração de seu iOLM na página 39 para obter mais detalhes.

Após ter definido os valores, o aplicativo realizará uma calibração, durante 
a qual mede rapidamente e avalia o comprimento da fibra. Por isso, neste 
ponto, você deve conectar ao módulo somente o cabo a ser testado.

Se elementos do link forem encontrados na fibra em calibração ou se o 
conector OTDR for defeituoso, a calibração falhará e um aviso será exibido 
para explicar a razão da falha. Um cabo curto (<5 m) é aceito entre o 
instrumento e a fibra em calibração e será incluído no comprimento 
calibrado.

Ao realizar a medição, o iOLM tentará corresponder as fibras de 
lançamento e recepção definidas aos elementos encontrados no link para 
definir as posições dos conectores A e B. Se nenhum evento for 
encontrado nas distâncias especificadas devido a uma conexão "perfeita" 
entre o link e as fibras de lançamento ou recepção, o iOLM inserirá um 
elemento em uma posição específica (com perda e ORL zero).
Analisador inteligente de enlaces ópticos 11



Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
Fibras de lançamento, recepção e loop
Fibras de lançamento

Diferente de um OTDR tradicional, o iOLM requer apenas uma curta fibra 
de lançamento (>50 m) para se beneficiar de todas as vantagens desse 
método de referência, não importando o comprimento e a perda do link. 
Uma fibra de lançamento mais longa que 200 m não é recomendada 
quando testar links PON. Como a porta de saída de um OTDR pode 
degradar sua perda e os desempenhos ORL depois de múltiplas conexões, 
o uso de um cabo de lançamento é sempre recomendado.

O primeiro elemento de um link testado é marcado com a letra (A) na 
visualização do link. Um cabo de lançamento permite a você caracterizar 
apropriadamente o primeiro conector do link da fibra em teste (A) e 
excluir o desgaste do conector OTDR da avaliação do link. Uma 
quantidade razoável de degradação do conector OTDR é aceitável quando 
se estiver usando uma interface APC; o ORL permanece baixo devido a 
polidez do ângulo, impedindo uma resolução pobre no final. Optando por 
uma fibra de lançamento, a perda de conector OTDR é excluída da 
medida. O iOLM avalia a perda de conector OTDR cada vez que uma 
medida é realizada para informar você sobre a condição do conector. É 
importante entender que a perda excessiva nesse conector acabará por 
degradar a capacidade de medição do instrumento. Além disso, usar um 
cabo de lançamento ajudará a proteger seu conector OTDR limitando o 
número de conexões realizadas diretamente nesse conector. É mais fácil 
reparar ou substituir um cabo de lançamento do que substituir o conector 
OTDR.
12 iOLM



Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
Fibras de lançamento, recepção e loop
Fibras de recepção

O último elemento de um link testado é marcado com a letra (B) na 
visualização do link. Um cabo de fibra de recepção pode ser usada no fim 
do link oposto ao módulo de teste para caracterizar o último conector do 
link (B) e aumentar a precisão do resultado da perda de inserção total 
comparando os níveis diferenciais de duas fibras conhecidas (para evitar 
erros devido a diferentes coeficientes de retroespalhamento da fibra usada 
no link). Se nenhum cabo de recepção for usado, o aplicativo iOLM será 
capaz de medir a posição e a ORL (perda de retorno óptico) desse 
conector em uma condição única, mas não a sua perda. Nenhum estado 
de passa/falha será exibido para esse conector. O comprimento necessário 
da fibra de recepção dependerá da perda do link em teste. Uma perda 
maior requer um pulso mais longo para alcançar o nível da fibra de 
recepção. Diferentemente da fibra de lançamento, a fibra de recepção tem 
as mesmas limitações de um OTDR tradicional. O teste de um trecho de 
fibra de 1 km com menos de 2 dB de perda exigirá somente 100 m de fibra 
de recepção. O teste com um link PON de 23 dB necessitará de uma fibra 
de recepção de 500 m a 2 km, dependendo do comprimento da fibra 
depois de cada divisor.

Nota: Os divisores não são suportados se sua unidade estiver equipada com um 
módulo FTB/FTBx-740C.
Analisador inteligente de enlaces ópticos 13
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Fibras de lançamento, recepção e loop
Fibras de loop

Os modos de medição de loopback foram projetados para testar cabos 
duplex e economizar tempo de teste medindo duas fibras ao mesmo 
tempo.

Nos modos de medição de loopback, uma extremidade da primeira fibra é 
conectada com o iOLM por meio de uma fibra de lançamento, enquanto a 
outra extremidade é conectada à segunda fibra usando uma fibra 
chamada loop. Geralmente, uma fibra de recepção é usada na 
extremidade proximal da segunda fibra. A fibra circular pode ser 
visualizada como uma fibra de recepção da primeira fibra (aquela que o 
iOLM está conectado) e uma fibra de lançamento da segunda fibra.

A divisão automática da medição inicial pode ser realizada somente se o 
comprimento das fibras de lançamento, ciclo e recebimento foram 
devidamente especificadas na aplicação. Consulte Configuração de seu 
iOLM na página 39 para obter mais detalhes.
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Opções de software
Opções de software
As opções de software são oferecidas com a sua unidade.

 IOLM: fornece acesso ao aplicativo iOLM.

 QUAD: ativa os comprimentos de onda de monomodo nas unidades.

 IADV: oferece vários recursos projetados para usuários avançados.

 ILOOP: permite realizar medições de loopback iOLM unidirecionais e 
bidirecionais, que consistem na realização de um loop com duas 
fibras juntas em uma extremidade para testar ambas as fibras de uma 
vez.
As medições de loopback unidirecionais testam ambas as fibras 
simultaneamente e as avaliam separadamente, ao passo que as 
medições de loopback bidirecionais combinam duas medições 
automaticamente (A -> B, B-> A) e geram a medição bidirecional 
para as duas fibras.

 IPRO: inclui a opção iADV. Oferece todos os recursos do iOLM.

 ICERT: fornece acesso a uma lista de normas de certificação que você 
pode aplicar a diferentes configurações de teste; elas fornecerão o 
estado de aprovação/falha com base nas normas do setor. Já que os 
limites não podem ser editados, você tem a garantia de resultados 
confiáveis de passa/falha a cada vez.

 A opção CWDM-10W permite 10 comprimentos de onda no alcance 
de 1430 nm a 1610 nm.

 A opção CWDM-18W ativa os 18 comprimentos de onda disponíveis.

 A opção CWDM-8W permite 8 comprimentos de onda no alcance de 
1470 nm a 1610 nm.

 A opção M-1310W ativa o comprimento de onda de 1310 nm.
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Introdução ao Analisador inteligente de enlaces ópticos
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Para obter as especificações técnicas desse produto, acesse o site da 
EXFO disponível em www.exfo.com.

Convenções
Antes de utilizar o produto descrito no presente guia, você deve 
compreender as seguintes convenções:

AVISO
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for 
evitada, pode provocar morte ou ferimentos graves. Prossiga 
somente se compreender e satisfizer os requisitos necessários.

ATENÇÃO
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for 
evitada, pode provocar ferimentos de baixa ou média gravidade. 
Prossiga somente se compreender e satisfizer os requisitos 
necessários.

ATENÇÃO
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for 
evitada, pode provocar danos aos componentes. Prossiga somente 
se compreender e satisfizer os requisitos necessários.

IMPORTANTE
Refere-se a informações relacionadas ao produto que não devem 
ser ignoradas.
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2 Informações de segurança
Informações gerais de segurança

AVISO
Não instale ou termine as fibras enquanto uma fonte de luz estiver 
ativa. Nunca olhe diretamente para uma fibra ativa e assegure-se de 
que os seus olhos estejam sempre protegidos.

AVISO
A utilização de controles, ajustes e procedimentos que não os aqui 
especificados, nomeadamente para operação e manutenção, 
poderão implicar em exposição a radiações perigosas ou 
comprometer a proteção fornecida por essa unidade.

AVISO
Se o equipamento for utilizado de uma maneira não especificada 
pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser 
prejudicada.

AVISO
Use apenas acessórios projetados para a sua unidade e aprovados 
pela EXFO. Para obter uma lista completa de acessórios disponíveis 
para a sua unidade, consulte as especificações técnicas ou entre em 
contato com EXFO.
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Informações de segurança
Informações gerais de segurança
IMPORTANTE
Quando vir o seguinte símbolo em sua unidade , consulte as 
instruções fornecidas em seus documentos de usuário. Verifique se 
você compreende e possui as condições necessárias antes de utilizar 
o produto.

IMPORTANTE
O símbolo  na sua unidade indica que ela está equipada com 
uma fonte de laser ou que pode ser usada com instrumentos 
equipados com uma fonte de laser. Esses instrumentos incluem, 
mas não estão limitados a, módulos e unidades ópticas externas.

IMPORTANTE
Outras instruções de segurança relevantes para o produto estão 
localizadas ao longo desta documentação, dependendo da ação a 
ser executada. Certifique-se de lê-los com cuidado quando se 
aplicarem à sua situação.
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Informações de segurança
Informações de segurança do laser para a série FTB-7000 (Unidades sem VFL)
Informações de segurança do laser para a 
série FTB-7000 (Unidades sem VFL)

O seu instrumento é um produto laser da classe 1M, que está em 
conformidade com as normas IEC 60825-1: 2007 e 21 CFR 1040.10, exceto 
para desvios, de acordo com a Nota relativa ao laser nº 50, de 24 de junho 
de 2007. Também está em conformidade com o IEC 60825-1: 2014. 
Radiação laser pode ser encontrada na porta de saída.

A etiqueta a seguir indica que o produto contém uma fonte de classe 1M:

AVISO
A visualização da saída do laser com certos instrumentos ópticos 
(por exemplo, lupas, lentes de aumento, e microscópios) a uma 
distância de 100 mm pode ser prejudicial para os olhos.

Fixado no painel 
lateral do módulo
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Informações de segurança
Informações de segurança do laser para a série FTB-7000 (Unidades com VFL)
Informações de segurança do laser para a 
série FTB-7000 (Unidades com VFL)

O seu instrumento é um produto laser da classe 3R, que está em 
conformidade com as normas IEC 60825-1: 2007 e 21 CFR 1040.10, exceto 
para desvios, de acordo com a Nota relativa ao laser nº 50, de 24 de junho 
de 2007. Também está em conformidade com o IEC 60825-1: 2014. 
Radiação de laser é emitida na porta de saída. É potencialmente perigoso 
visualizar diretamente o interior dos feixes.

As seguintes etiquetas indicam que o produto contém uma fonte 
classe 3R: 

Fixado no painel 
lateral do módulo
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Informações de segurança
Informações de segurança do laser para a série FTB-700Gv2/FTB/FTBx/MAX-700C

(unidades sem VFL)
Informações de segurança do laser para a 
série FTB-700Gv2/FTB/FTBx/MAX-700C 
(unidades sem VFL)

O seu instrumento é um produto laser da classe 1M, que está em 
conformidade com as normas IEC 60825-1: 2007 e 21 CFR 1040.10, exceto 
para desvios, de acordo com a Nota relativa ao laser nº 50, de 24 de junho 
de 2007. Também está em conformidade com o IEC 60825-1: 2014. 
Radiação laser pode ser encontrada na porta de saída.

A etiqueta a seguir indica que o produto contém uma fonte de classe 1M:

AVISO
A visualização da saída do laser com certos instrumentos ópticos 
(por exemplo, lupas, lentes de aumento, e microscópios) a uma 
distância de 100 mm pode ser prejudicial para os olhos.
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Informações de segurança
Informações de segurança do laser para a série MAX-700C (Unidades com VFL)
Informações de segurança do laser para a 
série MAX-700C (Unidades com VFL)

Seu instrumento é um produto de laser de Classe 2.

Ele está em conformidade com as normas IEC 60825-1: 2007 e 21 CFR 
1040.10, exceto para desvios, de acordo com a Nota relativa ao laser nº 50, 
de 24 de junho de 2007. Também está em conformidade com o IEC 
60825-1: 2014. Radiação de laser é emitida na porta de saída.

A etiqueta a seguir indica que o produto contém uma fonte de Classe 2:

Fixado no painel 
traseiro do módulo
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Informações de segurança
Informações de segurança do laser para a série MAX-700B
Informações de segurança do laser para a 
série MAX-700B

O seu instrumento é um produto laser da classe 1M, que está em 
conformidade com as normas IEC 60825-1: 2007 e 21 CFR 1040.10, exceto 
para desvios, de acordo com a Nota relativa ao laser nº 50, de 24 de junho 
de 2007. Também está em conformidade com o IEC 60825-1: 2014. 
Radiação laser pode ser encontrada na porta de saída.

A etiqueta a seguir indica que o produto contém uma fonte de classe 1M:

Nota: A etiqueta está afixada no painel traseiro da unidade.

AVISO
A visualização da saída do laser com certos instrumentos ópticos 
(por exemplo, lupas, lentes de aumento, e microscópios) a uma 
distância de 100 mm pode ser prejudicial para os olhos.

Informações relativas ao laser do VFL. Consulte 
sempre o manual do usuário da série MaxTester 
para ver as informações exatas.

Informações relativas ao laser do instrumento de teste
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Informações de segurança
Informações de segurança elétrica
Informações de segurança elétrica
Para obter mais informações sobre a segurança do produto e sobre as 
classificações do equipamento, consulte a documentação do usuário de 
sua plataforma.

O consumo de energia de todos os módulos Analisador inteligente de 
enlaces ópticos está abaixo de 10 W.
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3 Introdução ao iOLM
Nota: Consulte o manual do usuário da unidade ou de sua plataforma para 

obter informações detalhadas sobre como inserir e remover módulos de 
teste e iniciar aplicativos.

Nota: Alguns recursos para esse aplicativo são ativados quando você adquire as
opções correspondentes. Para obter mais informações sobre as opções de 
software disponíveis para a sua unidade, consulte Opções de software na 
página 15. Para obter detalhes sobre como ativar uma opção, consulte o 
manual do usuário de sua plataforma ou de sua unidade.

Janela principal
A janela principal permite que você inicie a aquisição e visualize os 
resultados e valores de medida.

Nota: Dependo da plataforma que você está utilizando, sua tela pode diferir 
ligeiramente das imagens exibidas neste guia do usuário.

Painel de
visualização

Barra de
estado

Barra de 
botões, 
incluindo 
atalhos para 
acessar os 
menus Abrir, 
Salvar e 
Relatório.

Guias de
função
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Introdução ao iOLM
Barra de estado
Barra de estado
A barra de estado, localizada na parte inferior da janela principal, identifica 
o nome do arquivo de configuração selecionado no aplicativo, o 
comprimento de onda de aquisição (quando uma aquisição está em 
andamento) e a barra de progresso de aquisição do iOLM. Também exibe 
o próximo nome de arquivo de acordo com o esquema de autonomeação. 
Para obter mais informações, consulte Nomear arquivos de traço 
automaticamente na página 32. 

Nota: Quando uma aquisição não está em andamento, o nome do arquivo 
atualmente presente na memória é exibido.

Nome do arquivo iOLM atual carregado. O
nome do arquivo carregado e o próximo

nome de arquivo se transforma em uma barra
de progresso durante a aquisição.

Nome do arquivo de 
configuração atual.
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Introdução ao iOLM
Conectando um interruptor óptico ao iOLM
Conectando um interruptor óptico ao iOLM
A opção de software IPRO permite que realize medidas de teste iOLM 
multifibras em monomodo, usando um interruptor óptico MPO controlado 
externamente.

Com esta opção de software, o interruptor óptico MPO pode ser usado 
para automatização das medições. Como a automação MPO é projetada 
para links MPO curtos, que geralmente são encontrados em datacenters, 
os optimodes Short Link Close Events e Fast Short Link foram 
especificamente projetados para esse tipo de medição. Contudo, ambos 
os optimodes têm alcance limitado. Consulte as especificações técnicas 
iOLM para obter mais detalhes.

O interruptor óptico é usado automaticamente. Um cabo USB fornece a 
conexão entre a plataforma e o interruptor ótico. Para obter mais 
informações, consulte Configuração de seu iOLM na página 39.

Nota: Para permitir que o iOLM detecte o interruptor óptico, um cabo de ligação 
com menos de 20 metros deve ser usado para conectar o iOLM à porta 
óptica do interruptor.

IMPORTANTE
Manuseie os conectores MPO com cuidado e sempre os limpe antes 
de cada conexão.
Para evitar perda e refletância excessivas, os conectores de entrada 
e saída do interruptor MPO devem estar em perfeitas condições. 
Com esse tipo de conector, mantenha o número de conexões a um 
mínimo.
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Introdução ao iOLM
Conectando um interruptor óptico ao iOLM
Nota: Consulte a documentação do usuário que veio com o interruptor externo 
para mais informações-

Interruptor

Cabo óptico

Cabo USB

Cabo de lançamento MPO

DUT (Dispositivo 
em teste)

Cabo de 
recepção
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4 Preparar o iOLM para um teste

Como limpar e conectar fibras ópticas

Para conectar o cabo de fibra óptica à porta:

1. Inspecione a fibra usando uma sonda de inspeção de fibra. Se a fibra 
estiver limpa, continue conectando-a à porta. Se estiver suja, limpe-a 
como explicado abaixo.

2. Limpe as extremidades da fibra da seguinte forma:

2a. Limpe cuidadosamente a extremidade da fibra com uma mecha 
de algodão sem fiapos umedecida em solução de limpeza de 
grau óptico.

2b. Use uma mecha de algodão seco para secar completamente o 
conector.

2c. Inspecione visualmente a extremidade da fibra para conferir se 
está limpa.

IMPORTANTE
Para garantir a máxima potência e evitar leituras erradas:

 Verifique sempre as extremidades da fibra e verifique se elas 
estão limpas conforme explicado abaixo, antes de inseri-las na 
porta. EXFO não se responsabiliza por danos ou erros causados 
por limpeza ou manuseio inadequado da fibra.

 Confira se o cabo de ligação tem os conectores adequados. A 
junção de conectores incompatíveis danificará os casquilhos de 
metal.
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Preparar o iOLM para um teste
Como limpar e conectar fibras ópticas
3. Alinhe cuidadosamente o conector e a porta para evitar que a 
extremidade da fibra toque a parte externa da porta ou raspe em 
outras superfícies.

Se o conector tiver uma chave, verifique se ela está totalmente 
ajustada à fenda correspondente da porta.

4. Empurre o conector de modo que o cabo de fibra óptica fique firme no 
lugar, garantindo um contato adequado.

Se o conector tiver uma luva rosqueada, aperte-a firme o suficiente 
para manter a fibra no lugar. Não aperte demais, pois isso danificará a 
fibra e a porta.

Nota: Se o cabo de fibra óptica não estiver corretamente alinhado e/ou 
conectado, você notará grandes perdas e reflexos.

EXFO usa conectores de boa qualidade em conformidade com normas 
EIA-455-21A.

Para manter os conectores limpos e em bom estado, EXFO recomenda 
inspecioná-los com uma sonda para inspeção de fibra antes de 
conectá-los. Não o fizer irá resultar em danos permanentes aos conectores 
e degradação das medições.
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Preparar o iOLM para um teste
Instalação da EXFO Interface Universal (EUI)
Instalação da EXFO Interface Universal (EUI)
A placa de base fixa EUI está disponível para conectores com refinamento 
em ângulo (APC). Uma borda verde em torno da placa de base indica que 
é para conectores do tipo APC.

Para instalar um adaptador de conector EUI na placa de base EUI:

1. Segure o adaptador de conector de EUI de modo que a calota se abra 
para baixo.

2. Feche a calota para prender o adaptador de conector de modo mais 
firme.

3. Insira o conector do adaptador para a placa de base.

4. Enquanto pressiona com firmeza, gire o adaptador do conector no 
sentido horário na placa de base para fixá-lo no lugar.

IMPORTANTE
EXFO recomenda somente a utilização dos conectores do módulo 
APC.

A borda verde
indica opção APC

2 3 4
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Preparar o iOLM para um teste
Nomear arquivos de traço automaticamente
Nomear arquivos de traço automaticamente
O recurso de autonomeamento é útil para criar um esquema de 
nomeação relevante para seus testes. Isso também garante que você não 
substitua as medições por engano. Você pode selecionar o item que é 
adicionado ao nome da medição, bem como o tipo de separador que 
deseja usar.

Nota: O nome do arquivo tem um limite de 260 caracteres, incluindo o nome da 
pasta.

Uma visualização está disponível para mostrar o nome final.

O nome da medição é constituído por uma parte fixa (alfanumérica) e 
uma parte variável (numérica) que será aumentada ou reduzida, como 
segue:

Nota: Para reduzir os valores, o número do início deve ser maior que o número 
de parada.

Depois de salvar um resultado, a unidade prepara o próximo nome de 
arquivo aumentando (ou reduzindo) o sufixo. 

Uma medição pode conter mais de um arquivo. Você pode usar 
identificadores predefinidos ou personalizados para ajudar a diferenciar as 
medições no arquivo.

Nota: Identificadores personalizados serão adicionados ao nome da medição se 
um valor correspondente tiver sido definido para eles. 

Se escolher aumento... Se escolher redução...

A parte variável aumenta até atingir 
o valor mais alto possível para o 
número de dígitos selecionado e, 
em seguida, reinicia no valor de 
início indicado.

A parte variável diminui até atingir o 
valor de parada e ai recomeça no 
valor mais alto possível com o 
número de dígitos selecionado.
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Preparar o iOLM para um teste
Nomear arquivos de traço automaticamente
Os nomes de medição podem ser incrementados usando um ou mais 
identificadores. A seleção de um só identificador seguirá o valor de 
incrementação (ou decrementação) que você definiu.

Você pode selecionar o número de dígitos exibido para os valores 
incrementados ou decrementados.

Selecione "#" se você quiser manter o valor exatamente no mesmo 
formato como definido nos valores de início e parada. Se um valor deve 
ser incrementado de 1 a 10, torna-se 1, 2, 3, ... 9, 10. Um "#" é o formato 
padrão.

Selecione dois, três, ou quatro "#" se você quiser que todos os valores são 
expressos com o mesmo número de dígitos. O aplicativo preenche os 
espaços vazios com zeros antes do incremento ou decremento para 
garantir que o formato apropriado é exibido. Por exemplo, se você 
selecionar dois "#" e o valor é para ser incrementado de 1 a 10, ele 
torna-se 01, 02, 03, ... 09, 10.

O nome do arquivo pode ser incrementado usando um ou mais 
identificadores. A seleção de um só identificador seguirá o valor de 
incrementação (ou decrementação) que você definiu.

Quando selecionar mais de um identificador, o último aparecerá 
sequencialmente na ordem que definiu e a incrementação começará com 
o último item na lista (aquele com o recuo mais distante). Por exemplo, se 
tiver um nome de arquivo com os identificadores Localização, Cabo e 
Fibra, nesta ordem, o primeiro item a ser incrementado é o identificador 
Fibra, então o Cabo e por fim Localização:

Localização 1, Cabo 1, Fibra 1

Localização 1, Cabo 2, Fibra 1

Localização 1, Cabo 2, Fibra 2

e assim por diante.

Nota: Se optar por não salvar um determinado arquivo de traço, o nome do 
arquivo sugerido permanecerá disponível para o próximo traço adquirido.
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Preparar o iOLM para um teste
Nomear arquivos de traço automaticamente
Essa funcionalidade é particularmente útil em testes de cabos de várias 
fibras.

Se você desativar a função de nomenclatura automática de arquivos, 
precisará especificar um nome de arquivo sempre que salvar um 
resultado.

Os parâmetros de autonomeamento podem ser definidos para as 
medições atuais que ainda não tenham sido salvas.

É, também possível reverter para as definições padrão. Consulte 
Revertendo para as definições de fábrica na página 38 para obter mais 
detalhes.

Para configurar a nomeação automática de arquivos:

1. No Menu principal, toque em Identificação.

2. Na lista Aplicar a, certifique-se de que a opção Próxima aquisição 
seja selecionada.

3. Selecione os identificadores desejados para incluir no nome do 
arquivo. É possível alterar a ordem de exibição do componente 
destacado com os botões de seta para cima e para baixo.

Se um identificador tiver um ícone de seta, estará disponível uma lista 
predefinida com opções, mas também será possível inserir seu próprio 
nome de identificador personalizado. Se selecionar Nenhum, o campo 
será desativado na lista.

Nota: Quando um identificador está definido para Nenhum, seu valor é apagado 
e não pode ser editado, a mesmo que você o defina novamente para o 
outro valor.
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Preparar o iOLM para um teste
Nomear arquivos de traço automaticamente
Nota: Ao trabalhar com os módulos DWDM ou CWDM, o comprimento de onda 
usado para a aquisição é exibido na coluna Valor ao lado de 
Comprimentos de onda.

Nota: Quando estiver trabalhando em loopback unidirecional, a direção é 
desabilitada pois será definida automaticamente pelo processo de 
loopback. Em uma medição de loopback bidirecional, a direção é definida 
automaticamente para Bidirecional.

A exibição é
atualizada

automaticamente
conforme as

seleções são feitas

Itens que podem
ser incluídos no

nome do arquivo

Para modificar a 
ordem de exibição 
dos identificadores 
selecionados no 
nome do arquivo

Para selecionar o 
separador na seção 
de numeração 
automática

Para reverter para as definições de fábrica 
(indisponível para a aquisição atual)

 Aquisição atual: Se estiver trabalhando com arquivos de 
medições de loopback padrão ou bidirecional, haverá duas 
colunas de Valor, uma para cada fibra.

 Próxima aquisição: somente uma coluna de Valor é exibida.
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Preparar o iOLM para um teste
Nomear arquivos de traço automaticamente
4. Se desejar aumentar automaticamente o ID do cabo, o ID da fibra ou 
qualquer outro identificador personalizado, proceda como segue:

4a. Toque no botão Incremento.

4b. Na janela Incremento, marque a caixa de seleção Incremento 
automático correspondente ao identificador que deseja 
aumentar. 
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Preparar o iOLM para um teste
Nomear arquivos de traço automaticamente
4c. Insira os valores de início, de parada e do incremento, como 
desejar.

Nota: Os identificadores são processados em ordem, do com maior indentação 
para o de menor indentação. Para um determinado identificador, quando 
o valor de incremento atinge o valor de parada, a incrementação alterna 
automaticamente para o próximo identificador. A ordem dos 
identificadores na janela de aumento (e, portanto, a ordem de aumento) 
segue a ordem da janela de identificação.

Nota: Um identificador definido para Nenhum não será exibido na janela de 
incremento.

Nota: Para reduzir os valores, o número do início deve ser maior que o número 
de parada.

4d. Selecione o formato para o valor de incrementação. Isso 
determinará o número de dígitos usados e as informações serão 
exibidas de acordo na janela Identificação.

4e. Toque em OK para retornar à janela Identificação.

5. Toque em OK para confirmar as novas definições e voltar à janela 
principal.

As novas configurações serão aplicadas na próxima vez que você realizar 
uma aquisição.
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Preparar o iOLM para um teste
Revertendo para as definições de fábrica
Para limpar os valores:

1. No Menu principal, toque em Identificação.

2. Na lista Aplicar a, selecione Próxima aquisição.

3. Toque no botão Apagar valores.

4. Toque em OK para voltar à janela principal.

Todos os valores da coluna Valor são apagados das caixas brancas.

Revertendo para as definições de fábrica
Contanto que o arquivo não tenha sido salvo, será possível reverter para as 
definições de fábrica nos menus. Contudo, o botão Reverter para as 
definições de fábrica somente é válido para a janela ou guia em que você 
o utiliza.
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Configuração de seu iOLM
Dependendo do tipo de unidade adquirido, você poderá configurar seu 
iOLM de acordo com as suas necessidades de teste. Todas as 
configurações que puderem ser ajustadas na sua configuração estão 
convenientemente localizadas em uma única guia. É possível selecionar a 
porta e os comprimentos de onda para serem usados. Os valores são 
preservados para a próxima aquisição.

Se você incluir comprimentos de fibra de lançamento, recepção e loop em 
sua configuração, será possível permitir que o aplicativo determine o 
lançamento e recebimento dos valores de fibra mais adequados ou você 
poderá configurá-los. 

Ao especificar o comprimento da fibra de lançamento e recepção, dois 
ícones diferentes podem aparecer quando o comprimento da fibra estiver 
fora do alcance recomendado. Se você tocar nos ícones, o aplicativo pode 
sugerir os valores apropriados.

 O ícone  aparece se os valores fornecidos são solicitados, mas 
não selecionados e se os valores inseridos não estão dentro do 
alcance apropriado.

 O ícone  é exibido se os valores não estiverem dentro do alcance 
apropriado.

O ícone de ajuda  abre uma janela sugerindo o comprimento de fibra 
apropriado para uma perda de link esperada. O ícone não fica disponível 
quando uma configuração não suportada é selecionada.
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Configuração do iOLM no modo padrão

O modo padrão permite testar fibras simples com ou sem fibras de 
lançamento e recepção.

Para configurar o iOLM no modo padrão:

1. Na janela principal, selecione a guia iOLM.

2. Se a opção de software ICERT estiver ativada, selecione a porta a ser 
usada no teste. O núcleo da fibra também é selecionado neste ponto; 
para fibras C, selecione 50 m, e para fibras D, selecione 62,5 m.

Nota: Quando a opção de software ICERT não estiver ativada, não será possível 
selecionar um tipo de fibra na lista de opções disponíveis.

Nota: Mesmo que a opção de software ICERT esteja ativada, quando o tipo de 
fibra e porta estiverem definidos em uma configuração de teste específica, 
não será possível modificá-los na guia iOLM. Você precisa editar a 
configuração de teste para modificá-los.
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3. Se tiver um iOLM padrão, selecione o comprimento de onda para a 
próxima aquisição. Os comprimentos de onda disponíveis dependem 
do iOLM módulo.

OU

Se tiver um módulo DWDM ou CWDM, selecione um filtro de canais e 
um canal específico. Consulte Trabalhar com o módulo DWDM na 
página 59 ou Trabalhar com o módulo CWDM na página 67 para obter 
mais detalhes.

Padrão iOLM

Módulos DWDM e CWDM
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4. Especifique se as fibras de lançamento e de recepção estão 
conectadas ao link em teste. Consulte Fibras de lançamento, recepção 
e loop na página 11 para obter mais detalhes.

Se você quiser deixar o aplicativo medir automaticamente os valores 
de comprimento das fibras de lançamento e de recepção, vá para a 
etapa 5. Você também pode especificar os comprimentos das fibras de 
lançamento e recepção manualmente. Para fazer isso, vá para a 
etapa 6.

5. Se você quiser especificar automaticamente os comprimentos das 
fibras de lançamento e de recepção, faça o seguinte:

5a. Toque em Calibrar para acessar o assistente de medição.
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5b. Selecione as fibras de teste para medir e siga as instruções na 
tela.

6. Caso deseje especificar os comprimentos das fibras de lançamento e 
recepção manualmente, insira os valores nas caixas correspondentes.

O alcance aceitável é de 0 a 5 km para a fibra de lançamento e 0 a 
10 km para a fibra de recepção.

Todos os valores e configurações selecionados, como a porta e os 
comprimentos de onda, são preservados para a próxima aquisição.
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Configuração do iOLM no modo de loopback

A opção de software IPRO ou ILOOP permite testar no modo de loopback. 
Este modo foi desenvolvido especialmente para teste em cabos formados 
de um par de fibras idênticas de um comprimento equivalente. O tempo 
de medição é otimizado porque duas fibras são verificadas em uma única 
medição. Se você ativou a opção para o aplicativo, ela está pronta para 
usar quando for necessário. O modo de loopback oferecerá os melhores 
resultados, se você seguir as três regras abaixo:

 As fibras em teste conectadas ao loop devem ter o mesmo 
comprimento. 

 As fibras de lançamento e de recepção devem ser especificadas 
corretamente.

 O comprimento do loop deve ser especificado corretamente.

Nota: Você não pode usar os arquivos criados usando o modo de loopback para 
realizar uma segunda operação de loopback.

Para configurar o iOLM no modo de loopback:

1. Na janela principal, selecione a guia iOLM.
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2. Se a opção de software ICERT estiver ativada, selecione a porta a ser 
usada no teste. O núcleo da fibra também é selecionado neste ponto; 
para fibras C, selecione 50 m, e para fibras D, selecione 62,5 m.

Nota: Quando a opção de software ICERT não estiver ativada, não será possível 
selecionar um tipo de fibra na lista de opções disponíveis.

Nota: Mesmo que a opção de software ICERT esteja ativada, quando o tipo de 
fibra e porta estiverem definidos em uma configuração de teste específica, 
não será possível modificá-los na guia iOLM. Você precisa editar a 
configuração de teste para modificá-los.
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3. Se tiver um iOLM padrão, selecione o comprimento de onda para a 
próxima aquisição. Os comprimentos de onda disponíveis dependem 
do iOLM módulo.

OU

Se tiver um módulo DWDM ou CWDM, selecione um filtro de canais e 
um canal específico. Consulte Trabalhar com o módulo DWDM na 
página 59 ou Trabalhar com o módulo CWDM na página 67 para obter 
mais detalhes.

Padrão iOLM

Módulos DWDM e CWDM
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4. Especifique se as fibras de lançamento, recepção e loop estão 
conectadas ao link em teste. Consulte Fibras de lançamento, recepção 
e loop na página 11 para obter mais detalhes.

Se você quiser deixar o aplicativo medir automaticamente os valores 
de comprimento das fibras de lançamento e de recepção, vá para a 
etapa 5. Você também pode especificar os comprimentos das fibras de 
lançamento, recepção e loop manualmente. Para fazer isso, vá para a 
etapa 6.

Nota: O aplicativo não pode medir o comprimento da fibra do loop 
automaticamente. Você deve especificar o valor manualmente.
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5. Se você quiser especificar automaticamente os comprimentos das 
fibras de lançamento e de recepção, faça o seguinte:

5a. Toque em Calibrar para acessar o assistente de medição.

5b. Selecione as fibras de teste para medir e siga as instruções na 
tela.

5c. Vá para a etapa 7.
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6. Caso deseje especificar os comprimentos das fibras de lançamento, 
recepção e loop manualmente, insira os valores nas caixas 
correspondentes.

O alcance aceitável é de 0 a 5 km para a fibra de lançamento e 0 a 
10 km para a fibra de recepção.

O alcance para a fibra de loop é de 0 a 5 km.

7. Quando a caixa de seleção Fibra de loop estiver selecionada, é 
possível escolher trabalhar com a opção Bidirecional (somente 
Loopback) ou não.

Nota: As medições bidirecionais estão disponíveis apenas em monomodo.

Todos os valores e configurações selecionados, como a porta e os 
comprimentos de onda, são preservados para a próxima aquisição.
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Configurar o iOLM para funcionar com o 
interruptor óptico

Nota: Não é possível usar o interruptor óptico com os módulos 
FTB/FTBx-740C-DWC e FTB/FTBx-740C-CW.

A opção de software IPRO também permite que medidas de teste de iOLM 
multifibras em monomodo sejam realizadas usando um interruptor óptico 
MPO, controlado externamente. Consulte Conectando um interruptor 
óptico ao iOLM na página 27 para obter mais detalhes.

Nota: O interruptor óptico não suporta o modo de loopback.

Para configurar o iOLM para funcionar com o interruptor óptico:

1. Na janela principal, selecione a guia iOLM.
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Preparar o iOLM para um teste
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2. Se a opção de software ICERT estiver ativada, selecione a porta a ser 
usada no teste.

Nota: Quando a opção de software ICERT não estiver ativada, não será possível 
selecionar um tipo de fibra na lista de opções disponíveis.

Nota: Mesmo que a opção de software ICERT esteja ativada, quando o tipo de 
fibra e porta estiverem definidos em uma configuração de teste específica, 
não será possível modificá-los na guia iOLM. Você precisa editar a 
configuração de teste para modificá-los.

3. Selecione o comprimento de onda para a próxima aquisição. Os 
comprimentos de onda disponíveis dependem do módulo iOLM.
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4. Especifique se as fibras de lançamento e de recepção estão 
conectadas ao link em teste. Consulte Fibras de lançamento, recepção 
e loop na página 11 para obter mais detalhes.

Nota: Você deve calibrar as fibras de lançamento e recepção com o assistente de 
medição para realizar aquisições.

5. Selecione a caixa de seleção Automatizar a aquisição do comutador 
com várias fibras.
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6. O aplicativo calibra os valores do comprimento da fibra de lançamento 
e recepção automaticamente com o assistente de medição. Os valores 
não podem ser definidos manualmente. Para fazer isso, faça o 
seguinte:

6a. Toque em Calibrar para acessar o assistente de medição.

Indica que o valor foi calculado 
pelo assistente de medição.
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6b. Selecione as fibras de teste para medir e siga as instruções na 
tela.

Nota: Quando o interruptor óptico MPO é conectado e você está utilizando o 
assistente de medição, os limites de perda e refletância são definidos pelo 
aplicativo e não podem ser alterados. Esses limites representam os valores 
recomendados para o desempenho ideal. Algumas vezes, os valores de 
perda e refletância podem não estar dentro dos limites ideais. A medição 
do link ainda pode ser realizada, mas o alcance dinâmico e o desempenho 
da resolução serão alterados.

Todos os valores e configurações selecionados, como a porta e os 
comprimentos de onda, são preservados para a próxima aquisição.

IMPORTANTE
A EXFO recomenda enfaticamente verificar todas as fibras durante 
o processo de calibração para validar completamente o cabo de 
teste.
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Ativar ou desativar a Sequência de aquisição 
automática

Se o seu módulo estiver equipado com portas SM e SM Live, será possível 
executar sequências automatizadas de aquisição. A aquisição sempre é 
executada primeiro na porta SM e, em seguida, na porta SM Live. Se o 
módulo for compatível com mais de um comprimento de onda, será 
necessário selecionar pelo menos um comprimento de onda para 
executar a aquisição na porta SM e um comprimento de onda na porta 
SM Live.

Quando o recurso estiver ativado, o aplicativo não solicitará que você 
conecte a fibra na porta SM Live depois que a aquisição for concluída na 
porta SM.

Quando o recurso estiver desativado, o aplicativo exibirá uma mensagem 
para indicar o momento em que você precisa conectar a fibra à porta SM 
Live. No entanto, se você usar um acoplador entre as fibras conectadas às 
portas SM e SM Live, o aplicativo executará as aquisições umas após as 
outras e não solicitará nada a você.

O aplicativo permite gerar um traço no formato Bellcore (.sor) para 
comprimentos de onda SM e SM Live quando a aquisição é concluída 
adequadamente.

A aquisição para automaticamente ao concluir, mas você também pode 
pará-la a qualquer momento enquanto estiver em progresso.

Se o recurso estiver ou não ativado, apenas um relatório é gerado após a 
conclusão da sequência de aquisição.
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Para ativar ou desativar a sequência de aquisição automática:

1. Na janela principal, selecione a guia iOLM.

2. Selecione uma porta SM + SM Live para usar no teste.
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3. Selecione os comprimentos de onda para usar no teste.

4. Para ativar a sequência de aquisição automática, marque a caixa de 
seleção Automatizar a sequência de SM e SM Live.
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5 Trabalhar com o módulo 
DWDM

O módulo FTB/FTBx-740C-DWC permite especificar as aquisições usando 
a tecnologia DWDM (multiplexação por divisão de comprimento de onda 
densa) na banda C (entre 1.528 nm e 1.564 nm) e é projetado para testar 
por meio de canais de mux/demux de campo. Esse tipo particular de alta 
resolução do módulo fornece uma caracterização completa do link de 
ponta a ponta e ajuda a solucionar problemas de links de Ethernet de 
metro, bem como de serviços comerciais.

Com base na grade padrão ITU-T, o módulo FTB/FTBx-740C-DWC abrange 
um espaçamento de canal de 50/100/200 GHz. A largura do canal utilizada 
é sempre 50 GHz, independentemente do espaçamento do canal 
selecionado.

Recursos principais
O módulo FTB/FTBx-740C-DWC oferece o seguinte:

 Seleção de canais da grade ITU de banda C para testar por meio de 
portas DWDM

 Testes de mux/demux e de adição/impacto

 Testes em serviço de redes ativas

 Zonas de alta resolução e inoperantes curtas

 Seleção em uma lista de canais favoritos personalizada

 Elementos do acoplador de testes definidos como elementos 
personalizados para determinar os limites de aprovação/falha 
(disponível com a configuração do teste CWDM-DWDM)

 Criação do tipo de elemento MUX/DEMUX com valores de limite 
personalizados para certificação e relatórios completos do link
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Seleção de um filtro de canais
O DWDM aumenta a largura de banda de uma fibra óptica, multiplexando 
vários comprimentos de onda nele. Usando os diferentes espaçamentos 
do canal, o módulo pode colocar vários comprimentos de onda em uma 
única fibra. O filtro de canais selecionado por padrão é de 100 GHz.

Ao escolher um filtro de canais, a lista de comprimentos de onda 
disponíveis é atualizada em conformidade. Se o canal selecionado antes 
da mudança de filtro ainda estiver disponível, ele permanecerá 
selecionado por padrão. No entanto, se o canal não estiver mais disponível 
após a mudança de espaçamento do canal, o mais próximo da sua 
seleção anterior será selecionado por padrão.

Para selecionar um filtro de canais específico:

1. Na janela principal, vá para a guia iOLM.

2. Na lista Filtro de canal, selecione uma largura de espaçamento do 
canal para usar nos testes.

Nota: Os canais marcados como favoritos na lista de Canal selecionado podem 
ser recuperados na lista Filtro de canal. Consulte Gerenciar canais 
favoritos na página 62 para obter mais detalhes.
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Selecionar um canal
Com base na grade de frequência ITU-T DWDM, o módulo 
FTB/FTBx-740C-DWC oferece muitos comprimentos de onda que podem 
ser selecionados.

Nota: Alterar o filtro de canais não afeta o canal selecionado, a menos que ele 
não esteja disponível com o novo filtro de canais.

Para selecionar um canal específico:

1. Na janela principal, vá para a guia iOLM.

2. Na lista de Canal selecionado, selecione um comprimento de onda 
para usar nos testes.
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Gerenciar canais favoritos
É possível adicionar os canais usados com mais frequência em uma lista 
de canais favoritos e recuperá-los para futuras aquisições. Se não forem 
mais relevantes, também é possível removê-los da lista.

Se quiser exibir apenas a lista de canais favoritos, é possível fazê-lo.

Para adicionar canais favoritos:

1. Na janela principal, vá para a guia iOLM.

2. Na lista Canal selecionado, selecione o comprimento de onda que 
deseja adicionar à lista.

3. Quando o comprimento de onda estiver destacado em azul, toque 
em .

Quando a estrela estiver amarela, isso indicará que o 
comprimento de onda foi adicionado à lista.
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Para remover os canais favoritos da lista:

1. Na janela principal, vá para a guia iOLM.

2. Na lista Canal selecionado, selecione um comprimento de onda 
com um  ao lado.

3. Quando o comprimento de onda estiver destacado em azul, toque 
em .

Nota: Quando a estrela não estiver mais amarela, isso indicará que o 
comprimento de onda foi removido da lista.
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Para exibir apenas a lista de canais favoritos:

1. Na janela principal, vá para a guia iOLM.

2. Na lista Filtro de canal, selecione Canais favoritos.

A lista de canais favoritos é exibida no menu suspenso, em Canal 
selecionado.
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Realizar testes de fibras ativas
Durante o teste de fibra ativa, os sinais de luz transmitidos em outros 
canais, que não estejam em teste, serão em grande parte rejeitados pelos 
filtros de mux/demux, bem como os filtros internosiOLM, mas alguma luz 
residual que atinge o iOLM detector de luz aumentará o ruído eletrônico. 
Esta luz residual reduz o alcance dinâmico, principalmente quando as 
larguras maiores de pulso são usadas. O módulo FTB/FTBx-740C-DWC 
pode testar um canal enquanto outros canais estão ao vivo, mas o canal 
em teste deve estar escuro.

Antes de realizar um teste em um canal específico, é necessário 
desconectar a extremidade do link do dispositivo transmissor/receptor 
remoto. Consequentemente, para testar uma fibra de transporte com 
canais ativos, você deve conectar o iOLM a uma porta mux/demux que 
não contenha nenhum canal ou dispositivo ativo.
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6 Trabalhar com o módulo 
CWDM

O módulo FTB/FTBx-740C-CW abrange até 18 canais CWDM ITU, de 
1270 nm a 1610 nm com um espaçamento de canal de 20 nm, e é 
projetado para testar por meio de canais de mux/demux de campo. Esse 
tipo particular de módulo CWDM (multiplexação por divisão de 
comprimento de onda esparsa) de alta resolução fornece uma 
caracterização completa do link de ponta a ponta e ajuda a solucionar 
problemas de redes comerciais C-RAN, bem como implantações de links 
Ethernet de metro.

Nota: Os valores oficiais dos canais foram deslocados em 1 nm (de 1271 nm 
para 1611 nm). O iOLM foi definido com os valores de 1270 nm a 1610 nm 
para fins de simplicidade, mas é totalmente compatível com os 
comprimentos de onda central do canal atual e anterior.

Recursos principais
O módulo FTB/FTBx-740C-CW oferece o seguinte:

 Seleção de canais da grade CWDM ITU para testar por meio de portas 
CWDM

 Até 18 canais CWDM cobertos por uma única porta, dependendo do 
tipo de modelo OTDR e das opções disponíveis

 Testes em serviço de redes ativas

 Zonas de alta resolução e inoperantes curtas

 Seleção em uma lista de canais favoritos personalizada

 Elementos do acoplador de testes definidos como elementos 
personalizados para determinar os limites de aprovação/falha 
(disponível com a configuração do teste CWDM-DWDM)
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Seleção de um filtro de canais
O módulo FTB/FTBx-740C-CW oferece dois filtros de canais diferentes. 
Você pode optar por trabalhar com todos os comprimentos de onda 
disponíveis em sua unidade ou com seus canais favoritos. Consulte 
Gerenciar canais favoritos na página 70 para obter mais detalhes.

Para selecionar um filtro de canais específico:

1. Na janela principal, vá para a guia iOLM.

2. Selecione um filtro de canal para usar no teste.

Nota: Se nenhum canal foi adicionado à lista de Canal favorito, o aplicativo 
seleciona Todos por padrão.
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Selecionar um canal
Com base na grade de comprimento de onda ITU-T CWDM, o iOLM 
oferece 18 comprimentos de onda (de 1270 nm a 1610 nm) para sua 
escolha.

Para selecionar um canal específico:

1. Na janela principal, vá para a guia iOLM.

2. Na lista de Canal selecionado, selecione um comprimento de onda 
para usar nos testes.
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Gerenciar canais favoritos
É possível adicionar os canais usados com mais frequência em uma lista 
de canais favoritos e recuperá-los para futuras aquisições. Se não forem 
mais relevantes, também é possível removê-los da lista.

Se quiser exibir apenas a lista de canais favoritos, é possível fazê-lo.

Para adicionar canais favoritos:

1. Na janela principal, vá para a guia iOLM.

2. Na lista Canal selecionado, selecione o comprimento de onda que 
deseja adicionar à lista.

3. Quando o comprimento de onda estiver destacado em azul, toque 
em .

Quando a estrela
estiver amarela, isso

indicará que o
comprimento de onda
foi adicionado à lista.
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Para remover os canais favoritos da lista:

1. Na janela principal, vá para a guia iOLM.

2. Na lista Canal selecionado, selecione um comprimento de onda com 
um  ao lado.

3. Quando o comprimento de onda estiver destacado em azul, toque 
em .

Nota: Quando a estrela não estiver mais amarela, isso indicará que o 
comprimento de onda foi removido da lista.
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Para exibir apenas a lista de canais favoritos:

1. Na janela principal, vá para a guia iOLM.

2. Na lista Filtro de canal, selecione Canais favoritos.

A lista de canais favoritos é exibida no menu suspenso, em Canal 
selecionado.
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Realizar testes de fibras ativas
Durante o teste de fibra ativa, os sinais de luz transmitidos em outros 
canais, que não estejam em teste, serão em grande parte rejeitados pelos 
filtros de mux/demux, mas alguma luz residual que atinge os conectores 
aumentará o ruído eletrônico. Esta luz residual reduz o alcance dinâmico, 
principalmente quando as larguras maiores de pulso são usadas. O 
módulo FTB/FTBx-740C-CW pode testar um canal enquanto outros canais 
estão ao vivo, mas o canal em teste deve estar escuro.

Antes de realizar um teste em um canal específico, é necessário 
desconectar a extremidade do link do dispositivo transmissor/receptor 
remoto. Consequentemente, para testar uma fibra de transporte com 
canais ativos, você deve conectar o iOLM a uma porta mux/demux que 
não contenha nenhum canal ou dispositivo ativo.

Compreensão do pico de água da fibra
Quando as moléculas de água estiverem presas dentro da estrutura básica 
de vidro da fibra, a luz absorvida e a atenuação da fibra aumentarão em 
torno de 1383 nm. Isto é conhecido como um pico de água da fibra e é 
mais evidente em fibras mais antigas. Ao trabalhar com um módulo 
CWDM, você notará que os comprimentos de onda de 1370 nm e 1390 nm 
são mais propensos a serem afetados por esse fenômeno. A precisão de 
uma medição de iOLM realizada em um desses dois comprimentos de 
onda pode ser afetada se houver um alto pico de água da fibra em seções 
específicas da fibra no link. Quando esta situação for detectada, o iOLM 
exibirá um diagnóstico nos elementos do link afetados. Consulte 
Entendendo os diagnósticos na página 133 para obter mais detalhes.
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7 Gerenciando as configurações 
de teste

Uma configuração de instalação padrão predefinida está disponível ao 
adquirir sua unidade. Você também pode criar suas próprias 
configurações de teste, duplicando uma configuração existente e 
modificando as definições para atender as suas necessidades específicas.

Configurações de teste personalizadas são criadas duplicando uma 
configuração existente e modificando os critérios desejados. Se você criar 
configurações na unidade e quiser transferi-las para outra unidade, é 
possível fazer isso.

IMPORTANTE
Alguns valores de limite podem ser diferentes quando um arquivo 
de configuração de teste é importado. Se os limites forem 
diferentes para um comprimento de onda determinado, o 
aplicativo usará os valores de limite mais restritivos.
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Impactos das configurações de teste
Antes de realizar uma aquisição, você pode selecionar ou editar uma 
configuração de teste que se adequa ao link em teste. Essa configuração 
contém limites passa/falha específicos e a definição de qualquer divisor 
PON esperado. Um vez selecionada, a configuração será usada para todas 
as medidas seguintes.

Nota: Os divisores não são suportados se sua unidade estiver equipada com um 
módulo FTB/FTBx-740C.

Os dados de configuração são estruturados da mesma forma que o 
arquivo de resultados do iOLM. Cada arquivo de resultados contém todos 
os dados de configuração usados para a medição.

Utilizar uma configuração de teste pode influenciar o alcance mínimo da 
medida em termos de perda. Por exemplo, a perda de receita esperada de 
um link que inclui divisores forçará a aquisição para cobrir pelo menos a 
perda de receita. Por causa disso, utilizar uma configuração de teste 
precisa pode melhorar a precisão das medidas. Se um arquivo de 
configuração impreciso for usado, alguns tipos de elementos de link 
podem ser definidos erroneamente. Por exemplo, se nenhum divisor de 
etapa for definido, os divisores atuais serão descritos como emendas ou 
conectores. Isso não afetará os valores de refletância e perda associados 
aos elementos do link, apenas o seu tipo. Após uma medida ser 
completada, um tipo de elemento do link pode ser alterado para aplicar o 
limite passa/falha correto. Consulte Editando tipos de elementos na 
página 170 para obter mais detalhes.

Os limites passa/falha definidos no arquivo de configuração não terão 
impacto na capacidade do aplicativo iOLM de realizar medidas. Apenas o 
estado de passa/falha do link ou elementos de link será determinados 
pelos limites definidos pelo usuário.
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Seleção de configuração de teste
A configuração de teste é selecionada para aplicar as definições de 
configuração (limites, parâmetro de definição de link, etc.) no aplicativo 
iOLM para a próxima aquisição.

A opção de software IADV permite realizar uma caracterização da fibra. 
Com o módulo de monomodo, a opção detecta a presença de divisores 
(1:N e 2:N) para garantir que a fibra esteja conectada a um divisor pela 
fibra de distribuição.

Nota: Os divisores não são suportados se sua unidade estiver equipada com um 
módulo FTB/FTBx-740C.

Dependendo do módulo utilizado, estarão disponíveis diferentes 
configurações de teste em Optimode. A opção de software IADV permite 
acesso a diferentes Optimodes. Optimodes usam um algoritmo voltado 
para uso em casos específicos, que ultrapassam as performances no 
modo padrão iOLM em dados testes de topologia.

Nota: O Optimode foi projetado e otimizado para ser usado em casos de uso 
específicos. Se usado em situações diferentes das designadas, poderá fazer 
com que a sua unidade exiba resultados anormais.

Consulte as especificações técnicas iOLM para o optimode disponível e as 
especificações adequadas. Você pode contatar também EXFO para 
certificar-se de que o Optimode foi desenhado para os seus casos de uso. 
Consulte Modos de teste na página 9 para obter mais detalhes.
Analisador inteligente de enlaces ópticos 77



Gerenciando as configurações de teste
Seleção de configuração de teste
Para selecionar uma configuração de teste:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.

2. Na lista de configurações de teste disponíveis, selecione a 
configuração que deseja usar e toque em Fechar.
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Criando uma configuração de teste
Você pode criar suas próprias configurações de teste, duplicando uma 
configuração existente e modificando as definições para atender as suas 
necessidades.

Para criar uma configuração de teste:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.
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2. Selecione a linha que corresponde à configuração que mais se 
assemelha à configuração que você deseja criar e toque em Duplicar.

3. Um nome padrão é sugerido para a nova configuração. Altere o nome 
conforme necessário e toque em Salvar.

Nota: Você não pode ter duas configurações com o mesmo nome.
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4. Toque no botão Modificar para alterar as definições de acordo com as 
suas necessidades:

 Propriedades: Aqui você pode alterar o nome da configuração, 
selecionar a porta (monomodo, multimodo ou não especificado), 
bem como o Optimode que será usado. Consulte Definindo as 
propriedades da configuração de teste na página 82 para obter 
mais detalhes.

 Definição de link: Aqui você pode selecionar o tipo de fibra para a 
sua configuração de teste e o número de conexões e emendas. 
Consulte Definição do link para o seu teste na página 86 para obter 
mais detalhes.

 iOLM Limites P/F: Aqui você pode selecionar as normas de 
certificação para a sua configuração de teste e editar os limites de 
passa/falha. Consulte Selecionar normas de certificação na 
página 99 para obter mais detalhes.

 Limites de P/F do OPM: Aqui você pode definir os limites para o 
seu medidor de potência. Consulte Definição de limites 
personalizados do medidor de potência na página 137 para obter 
mais detalhes.

5. Toque em OK para confirmar as alterações e fechar a janela. Toque 
em Cancelar para ignorar suas alterações e fechar a janela.
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Definindo as propriedades da configuração de 
teste

As propriedades da sua configuração de teste inclui seu nome, bem como 
o Optimode que você usará.

Para alterar as propriedades da configuração de teste:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.

2. Selecione as configurações que deseja editar e toque em Modificar.
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3. Selecione a guia Propriedades.

4. Se desejado, altere o nome da configuração, tocando no campo 
correspondente e inserindo as informações.

Nota: Você não pode ter duas configurações de teste com o mesmo nome.
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5. Selecione a porta que deseja usar e, se tiver um iOLM padrão, também 
selecione os comprimentos de onda.

Nota: Você deve selecionar Não especificado quando uma configuração de teste 
não tiver portas ou comprimentos de onda definidos.

6. Se tiver um módulo DWDM ou CWDM, selecione um filtro de canais e 
um canal específico. Consulte Trabalhar com o módulo DWDM na 
página 59 ou Trabalhar com o módulo CWDM na página 67 para obter 
mais detalhes.
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7. Selecione o Optimode que usará no seu teste.

8. Toque em OK para confirmar as alterações e fechar a janela. Toque 
em Cancelar para ignorar suas alterações e fechar a janela.
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Definição do link para o seu teste
Você pode definir vários critérios para definir o link relacionado a uma 
configuração de teste específica que deseja testar.

Você pode especificar um tipo de fibra para o link na sua configuração. Os 
tipos de fibra disponíveis poderão ser diferentes, dependendo se você tem 
um monomodo ou multimodo:

Nota: O tipo de fibra pode ser alterado somente se a opção de software ICERT 
estiver ativada na unidade.

Portas 
disponíveis Tipo de fibra Núcleo da 

fibra Comentários

Monomodo ou 
monomodo ativo

Não 
especificado

Diversos  Você terá que escolher o tipo de 
fibra na guia iOLM.

 Todas as normas possíveis estão 
disponíveis na guia iOLM Limites 
P/F.

OS1 Monomodo
9 μm

A cobertura da fibra é amarela.

OS2 Fibra de baixo pico de água projetada 
para operação CWDM.

A cobertura da fibra é amarela.
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Multimodo Não 
especificado

Diversos  Você terá que escolher o tipo de 
fibra na guia iOLM.

 Todas as normas possíveis estão 
disponíveis na guia iOLM Limites 
P/F.

OM1 Multimodo
62,5 μm

Largura de banda modal: 
200-500 MHz·km.

Designação do canal de fibra: M6.

A cobertura da fibra é laranja ou 
ardósia.

OM2 Multimodo
50 μm

Largura de banda modal: 500 MHz·km.

Designação do canal de fibra: M5.

A cobertura da fibra é laranja.

OM3 Largura de banda modal: 
1500-2000 MHz·km.

Laser otimizado (VCSEL) a 850 nm.

Designação do canal de fibra: M5E.

A cobertura da fibra é azul turquesa.

OM4 Largura de banda modal: 
3500-4700 MHz·km.

Laser otimizado (VCSEL) a 850 nm.

Designação do canal de fibra: M5F.

A cobertura da fibra é azul turquesa ou 
violeta.

Portas 
disponíveis Tipo de fibra Núcleo da 

fibra Comentários
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Monomodo e 
multimodo

Não 
especificado

Diversos  Você terá que escolher o tipo de 
fibra na guia iOLM.

 Todas as normas possíveis estão 
disponíveis na guia iOLM Limites 
P/F.

OS1 Monomodo
9 μm

A cobertura da fibra é amarela.

OS2 Fibra de baixo pico de água projetada 
para operação CWDM.

A cobertura da fibra é amarela.

OM1 Multimodo
62,5 μm

Largura de banda modal: 
200-500 MHz·km.

Designação do canal de fibra: M6.

A cobertura da fibra é laranja ou 
ardósia.

OM2 Multimodo
50 μm

Largura de banda modal: 500 MHz·km.

Designação do canal de fibra: M5.

A cobertura da fibra é laranja.

OM3 Largura de banda modal: 
1500-2000 MHz·km.

Laser otimizado (VCSEL) a 850 nm.

Designação do canal de fibra: M5E.

A cobertura da fibra é azul turquesa.

OM4 Largura de banda modal: 
3500-4700 MHz·km.

Laser otimizado (VCSEL) a 850 nm.

Designação do canal de fibra: M5F.

A cobertura da fibra é azul turquesa ou 
violeta.

Portas 
disponíveis Tipo de fibra Núcleo da 

fibra Comentários
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A lista de normas de certificação na guia iOLM Limites de P/F serão 
filtrados de acordo com o tipo de fibra selecionado. Para ver a lista 
completa de normas, selecione o tipo de fibra não especificado.

Ao selecionar um tipo de fibra na configuração de teste (um diferente de 
não especificado), o aplicativo realiza uma verificação de consistência 
com relação às normas selecionadas anteriormente e informa a existência 
de problemas.

O número de elementos e divisores personalizados é usado para calcular a 
receita de perda dinâmica dos limites personalizados. Contudo, esses 
elementos não são usados para certificação de cabeamento.

Nota: Os divisores não são suportados se sua unidade estiver equipada com um 
módulo FTB/FTBx-740C.

As relações do divisor também podem ser definidas para um link 
específico. A rede PON pode ter múltiplos divisores. O aplicativo iOLM 
suporta testes da rede PON com no máximo três divisores.

Ao definir a etapa 1 da relação do divisor, o divisor 2:N pode ser usado para 
criar redundância de rede. Se ocorre uma quebra de rede, o operador 
pode conectar-se através do outro ramal da rede. Isso assegura 
comunicação ativa enquanto o reparo da rede com defeito está em 
progresso.

Para melhor atender as suas necessidades, você pode modificar os valores 
de IR e retroespalhamento (dB) de acordo com o tamanho do núcleo 
selecionado. Contudo, o tamanho do núcleo não pode ser modificado 
para comprimentos de onda de 1550 nm.

Outro critério que você pode editar é chamado de elementos 
personalizados. Permitem aplicar limites específicos aos componentes do 
seu link em teste, de modo a poder obter um estado de passa ou falha.
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Você pode escolher entre três tipos de elementos básicos: emenda, 
conector ou acoplador. Quando são criados usando um nome exclusivo, 
podem ser modificados ou removidos a qualquer momento, de acordo 
com as suas necessidades de teste.

Nota: É possível editar os elementos personalizados criados, somente se a opção 
do software IADV estiver ativada na unidade.

Se necessário, é possível editar o valor de limite de detecção da 
macrocurvatura. Se nenhum for definido, o aplicativo aplicará o valor 
padrão de 0,5 dB automaticamente quando a configuração de teste for 
carregada.

Para definir o link para a sua configuração de teste:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.

2. Selecione as configurações que deseja editar e toque em Modificar.
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3. Selecione a guia Definição de link.

4. Se tiver um iOLM padrão, em Divisores, selecione a relação de divisão 
de um divisor em uma dada etapa.

 Selecione 1:? Se a relação do divisor for desconhecida. O iOLM 
encontra a relação do divisor automaticamente e o elemento não 
é testado para passa/falha.

 Se Nenhum for selecionado, o iOLM não tentará encontrar nem 
aplicar uma relação de divisão na etapa em questão.

Nota: As relações do divisor são definidas em diferentes etapas, dependendo de 
como são definidas na rede.
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OU

Se tiver um módulo DWDM ou CWDM, vá direto para a etapa 6.

Nota: As medições de loopback bidirecionais não são suportadas pelos 
elementos dos divisores 1:N e 2:2.
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5. Se a opção de software IADV estiver ativada, você poderá ativar o 
divisor 2:N no campo Estágio taxa de divisor 1, marcando a caixa de 
seleção.

Nota: As medições de loopback bidirecionais não são suportadas pelos 
elementos dos divisores 1:N e 2:2.

Nota: Quando 1:? ou Nenhum é selecionado e a opção divisor 2:N está 
habilitada, o 1:? e Nenhum são substituídos por um valor de divisor de 2:2.

6. Se a opção de software ICERT estiver ativada, selecione o tipo de fibra 
na lista de opções disponíveis.
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7. Se a opção de software ICERT estiver ativada, especifique o número 
de conexões no link.

8. Se a opção de software ICERT estiver ativada, especifique o número 
de emendas no link.
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9. Se a opção de software IADV estiver ativada e você deseje editar os 
elementos personalizados, faça o seguinte:

9a. Toque no botão Editar elementos personalizados.

9b. Na caixa de diálogo Elementos personalizados, para adicionar 
ou modificar um elemento personalizado, insira o nome do 
elemento na coluna Nome.

Nota: O nome do elemento personalizado pode conter no máximo 12 caracteres.
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9c. Selecione o tipo de elemento personalizado na coluna Tipo.

Nota: Toque no ícone  ao lado do elemento personalizado que você deseja 
excluir.

9d. Toque em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de 
diálogo, ou toque em Cancelar para sair sem salvar.

Nota: O botão Reverter para as definições de fábrica não altera as 
modificações feitas na caixa de diálogo Elementos personalizados.

10. Se a opção de software ICERT estiver ativada e você quiser usar os 
elementos personalizados criados no cálculo da receita de perda 
dinâmica, faça o seguinte:

10a.Selecione um elemento personalizado na lista de escolhas 
disponíveis.

10b.Especifique o número de elementos que deseja adicionar ao link.
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11. Nas Propried. da fibra, você pode modificar os valores de Tam. do 
núcleo, IR e Retroespalhamento (dB).

Nota: O tamanho do núcleo não pode ser modificado para comprimentos de 
onda de 1550 nm.

Nota: Para comprimentos de onda multimodo, os valores são definidos a 850 nm 
e para comprimentos de onda de monomodo são definidos a 1550 nm. O 
aplicativo iOLM calcula automaticamente os valores de IR e de 
retroespalhamento para outros comprimentos de onda.

Índice de refração da
medição, também

conhecido como índice
de grupo.

Quando uma porta de
modo múltiplo é

selecionada, o tamanho
do núcleo padrão da

fibra é 50 μm.

Representa a configuração do coeficiente de 
retroespalhamento de Rayleigh da medição.
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12. Se necessário, especifique um valor de detecção da macrocurvatura.

13. Toque em OK para confirmar as alterações e fechar a janela. Toque 
em Cancelar para ignorar suas alterações e fechar a janela.
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Selecionar normas de certificação

Nota: Essa funcionalidade está disponível somente com a opção de software 
ICERT.

As configurações de normas e comitês que você pode escolher estão 
agrupadas por categoria. Você pode selecionar mais de uma norma e 
normas de diferentes categorias ao mesmo tempo; os valores mais 
restritivos das normas selecionadas serão usado para determinar os 
resultados de teste no estado passa ou falha.

As normas estão divididas em duas categorias principais:

 Cabeamento: Garante que as conexões e emendas foram feitas 
corretamente e acumulam menos perdas que os valores máximos 
geralmente esperados. Os limites são ajustados de acordo com o 
número de conexões e emendas e também consideram a atenuação 
normal da fibra. Podem variar de um tipo de fibra para outro e de 
acordo com o comprimento do link. Esses limites não consideram as 
limitações de protocolos de comunicação específicos. Há normas 
internacionais, mas também versões mais regionais, como para a 
Europa ou para países específicos. Essas normas podem evoluir com o 
passar do tempo, de acordo com os progressos tecnológicos. É, 
portanto, importante saber qual norma referenciar, pois os limites 
podem ser diferentes. Alguns exemplos de normas de cabeamento 
incluem TIA-568, ISO/IEC 14763 e ISO/IEC 11801.

 Aplicativo: Essas normas são usadas para validar que um determinado 
link pode viabilizar um fluxo de acordo com um protocolo de 
comunicação. Dependem de limites fixos, que são os valores de 
comprimento e perda máxima do link. Esses limites não consideram a 
topologia do link (número de conexões e emendas). Um link curto 
poderia, por exemplo, permitir mais conexões que um link longo. O 
fator importante é permanecer dentro dos limites fixos especificados. 
Exemplos de normas de aplicativo incluem Ethernet e Fibre Channel.
Analisador inteligente de enlaces ópticos 99



Gerenciando as configurações de teste
Selecionar normas de certificação
Quando uma norma de cabeamento for selecionada, será necessário 
fornecer manualmente o número de conexões e emendas para calcular 
corretamente a receita de perda do link (consulte Definição do link para o 
seu teste na página 86 para obter detalhes). Quanto mais conexões e 
emendas, maior será a receita de perda do link.

Normas predefinidas estão disponíveis para seleção ou você pode criar 
uma definição personalizada.

Para selecionar normas de certificação predefinidas:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.

2. Selecione as configurações que deseja editar e toque em Modificar.
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3. Selecione a guia Limites P/F iOLM.

4. Nos itens disponíveis da configuração, selecione o comitê de 
certificação que deseja e toque no botão  no final da linha.

Nota: Dependendo da categoria selecionada, poderá ser necessário tocar em  
novamente para acessar a lista de tipos de certificação disponíveis.

5. Selecione quais itens deste tipo de certificação você deseja incluir.

6. Toque em Voltar para ir para o nível anterior e selecionar outras 
normas, conforme necessário.

7. Toque em OK para confirmar as alterações e fechar a janela. Toque 
em Cancelar para ignorar suas alterações e fechar a janela.
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Gerenciando as configurações de teste
Selecionar normas de certificação
Para criar limites de passa/falha para receitas com perda fixa ou 
dinâmica:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.

2. Selecione as configurações que deseja editar e toque em Modificar.

3. Selecione a guia Limites P/F iOLM.
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Gerenciando as configurações de teste
Selecionar normas de certificação
4. Nos itens disponíveis da configuração, selecione Personalizado e 
toque no botão  no final da linha.

5. Toque no botão  no final da linha novamente para acessar a janela 
de limites personalizados.

6. Quando a opção de software ICERT estiver ativada, selecione a receita 
de perda dinâmica que atende as suas necessidades de acordo com o 
tipo de fibra escolhido:

 Corrigido: É possível especificar valores de limite para a atenuação 
da seção da fibra, bem como os valores mínimos e máximos de 
perda do link para cada comprimento de onda. Também é 
possível definir valores máximos para a ORL (perda de retorno 
óptico) do link e o comprimento mínimo e máximo do link.

Nota: O valor de limite de atenuação é medido somente se a análise permite o 
cálculo da atenuação na seção da fibra.

A perda de retorno óptico (ORL) representa o efeito
total das várias reflexões e dos eventos de dispersão

no interior de um sistema de fibra óptica.
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Gerenciando as configurações de teste
Selecionar normas de certificação
 Dinâmico: A receita de perda dinâmica é calculada de acordo com 
o comprimento da fibra e os elementos incluídos na definição do 
link (como o número de emendas, conexões, elementos 
personalizados e divisores).

Nota: Os divisores não são suportados se sua unidade estiver equipada com um 
módulo FTB/FTBx-740C.

Nota: Você pode usar somente um tipo de elemento personalizado no cálculo da 
receita de perda dinâmica.

A atenuação do link, bem como os valores de perda para 
emendas, conexões e primeiras e últimas conexões serão todos 
usados para calcular a receita de perda.

Se não houver valor específico para o primeiro ou último conector, 
o aplicativo usará o valor especificado para conectores em geral.
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Gerenciando as configurações de teste
Selecionar normas de certificação
 Você também pode ativar as duas opções ao mesmo tempo. Os 
limites mais restritivos dos dois tipos serão considerados no teste.

Quando o tipo de fibra estiver especificado na definição do link 
(consulte Definição do link para o seu teste na página 86 para obter 
mais informações), você poderá editar os limites somente para este 
tipo de fibra. Se tiver selecionado não especificado como tipo de fibra, 
poderá especificar valores limite para cada tipo de fibra disponível.

Insira os valores que deseja usar como limites nas células 
correspondentes da tabela.

Nota: O comprimento mínimo do link não pode ser maior que o comprimento 
máximo do link e a perda do link.
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Gerenciando as configurações de teste
Selecionar normas de certificação
7. Marque a caixa de seleção Aplicar limites aos elementos para editar 
a perda máxima (dB) e a refletância máxima (dB) para a emenda e o 
conector.

IMPORTANTE
Uma célula vazia na tabela de limites do link significa que NENHUM 
LIMITE é aplicado na aquisição. Se quiser definir o valor limite para 
zero, insira 0 na célula correspondente.

O valor usado para o primeiro 
e o último conector quando as 
células correspondentes 
estiverem vazias.

Nenhum limite é aplicado 
quando a célula 
correspondente estiver vazia.
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Gerenciando as configurações de teste
Definição de limites personalizados do medidor de potência
8. Selecione o comprimento de onda no qual deseja aplicar os limites de 
aprovação/falha personalizados.

9. Toque em Voltar para voltar ao menu anterior e definir outros itens de 
configuração. Toque em OK para confirmar as alterações e fechar a 
janela. Toque em Cancelar para ignorar suas alterações e fechar a 
janela.

Definição de limites personalizados do 
medidor de potência

Você pode definir limites para a potência mínima e máxima, bem como o 
valor de perda para cada comprimento de onda definido nas preferências 
do usuário. Consulte Definição de limites personalizados do medidor de 
potência na página 137 para obter mais detalhes.

Nota: A guia Limites P/F OPM só estará disponível se algum medidor de 
potência em linha estiver presente no módulo.
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Gerenciando as configurações de teste
Modificação de uma configuração de teste
Modificação de uma configuração de teste
As configurações de teste criadas por você ou importadas podem ser 
modificadas para atender melhor as suas necessidades.

Nota: Dependendo do tipo de unidade ou medição, alguns itens de configuração 
poderão estar indisponíveis.

Para editar uma configuração de teste:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.

2. Selecione as configurações que deseja editar e toque em Modificar.

3. Altere os critérios conforme necessário. Consulte Criando uma 
configuração de teste na página 79 para obter mais detalhes.
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Gerenciando as configurações de teste
Importação de uma configuração de teste
Importação de uma configuração de teste
Você pode importar configurações de teste de um dispositivo de 
armazenamento externo.

Nota: Para serem importadas com sucesso, as configurações de teste e suas 
duplicatas precisam ser compatíveis com as opções de hardware e 
software disponíveis na unidade.

Nota: Se um dispositivo USB estiver conectado ao módulo, o caminho padrão 
para importar será o dispositivo USB.

Nota: Você pode importar somente uma configuração de teste por vez.

IMPORTANTE
Alguns valores de limite podem ser diferentes quando um arquivo 
de configuração de teste é importado. Se os limites forem 
diferentes para um comprimento de onda determinado, o 
aplicativo usará os valores de limite mais restritivos.
Analisador inteligente de enlaces ópticos 109



Gerenciando as configurações de teste
Importação de uma configuração de teste
Para importar uma configuração de teste:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.

2. Na janela Configuração de teste, toque em Importar.

3. Selecione o arquivo que você deseja importar.

4. Toque em Abrir para fechar a janela. A configuração importada é 
adicionada à lista automaticamente.
110 iOLM



Gerenciando as configurações de teste
Exportação de uma configuração de teste
Exportação de uma configuração de teste
Você pode exportar configurações de teste para um dispositivo de 
armazenamento externo.

Nota: Se um dispositivo USB estiver conectado ao módulo, o caminho padrão 
para exportar será o dispositivo USB.

Nota: Você pode exportar somente uma configuração de teste por vez.

Para exportar uma configuração de teste:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.

2. Na janela Configuração de teste, selecione a configuração de teste 
que deseja exportar.
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Gerenciando as configurações de teste
Exportação de uma configuração de teste
3. Toque em Exportar.

4. Selecione a pasta onde deseja exportar seu arquivo.

5. Se desejado, altere o nome do arquivo.

6. Toque em Salvar para fechar a janela.
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Gerenciando as configurações de teste
Exclusão de uma configuração de teste
Exclusão de uma configuração de teste
Você pode remover as configurações de teste da sua unidade para manter 
somente as configurações relevantes para o seu trabalho.

Nota: Você sempre deve ter ao menos uma configuração na janela de 
configuração de teste.

Para excluir uma configuração de teste:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.
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Gerenciando as configurações de teste
Exclusão de uma configuração de teste
2. Selecione a linha que corresponde à configuração que você deseja 
remover e toque em Excluir.

3. Confirme sua escolha.
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8 Realização de aquisições
O iOLM permite caracterizar um trecho de fibra óptica, geralmente seções 
da fibra unidas por emendas e conectores. O iOLM proporciona uma visão 
interna da fibra, e pode calcular comprimento da fibra, quebras, perda de 
retorno total, bem como emenda, conector e perdas totais.

Executando uma aquisição padrão ou 
loopback

Quando uma aquisição do iOLM inicia, a guia Visualização de link é 
exibida por padrão.

O progresso geral da aquisição para todos os comprimentos de onda é 
exibido na barra de estado. Por exemplo, se dois comprimentos de onda 
tiverem de ser processados, ao final da aquisição do primeiro 
comprimento de onda, o progresso geral da aquisição será de 50%.

O comprimento de onda atual é mostrado na frente do progresso de 
aquisição.

Você pode executar aquisições padrão ou loopback com o iOLM. Para 
obter mais informações sobre como executar uma medição de loopback, 
consulte Configuração de seu iOLM na página 39. Para executar aquisições 
de loopback bidirecional, consulte Executando uma aquisição de 
loopback bidirecional na página 117.
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Realização de aquisições
Executando uma aquisição padrão ou loopback
Para executar uma aquisição do iOLM:

1. Certifique-se de que as configurações para a aquisição já estão 
definidas. Consulte Configuração de seu iOLM na página 39 para obter 
mais detalhes.

2. Toque em Iniciar (para medições padrão e loopback). Se estiver 
trabalhando com configurações de teste Optimode, o botão indicará 
Iniciar Optimode.

O aplicativo o solicitará a salvar os dados não salvos (se houver) antes 
de iniciar uma nova aquisição.
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Realização de aquisições
Executando uma aquisição de loopback bidirecional
Executando uma aquisição de loopback 
bidirecional

Com o iOLM, você pode executar aquisições de loopback bidirecionais. O 
processo de aquisição é realizado em duas etapas principais. A primeira 
aquisição pode ser repetida até que os resultados sejam adequados às 
suas necessidades. Você então executa a segunda aquisição, que pode ser 
realizada somente uma vez.

Para executar uma aquisição bidirecional:

1. Certifique-se de que as configurações para a aquisição já estão 
definidas. Consulte Configuração de seu iOLM na página 39 para obter 
mais detalhes.

2. Selecione a caixa de seleção Bidirecional (somente Loopback).
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Realização de aquisições
Executando uma aquisição de loopback bidirecional
3. Selecione o número 1 ou 2 dependendo da direção que deseja usar 
para testar o link primeiro.

4. Toque em Iniciar.

Nota: Dependendo do número que você selecionou primeiro, o número Um ou 
Dois fica azul para indicar que a aquisição foi realizada.
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Realização de aquisições
Executando uma aquisição de loopback bidirecional
5. Se não estiver satisfeito com o resultado da primeira aquisição, ou se o 
aplicativo não dividir o link, verifique os parâmetros de aquisição e a 
fibra que está conectada e toque em Testar novamente.

OU

Toque no botão Reiniciar aquisição para limpar a medição.

Indica que você
não deve

desconectar a
configuração
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Realização de aquisições
Executando uma aquisição de loopback bidirecional
Os resultados da primeira aquisição estão disponíveis na guia 
Visualização de link.

6. Toque em Continuar para realizar a segunda aquisição.

Nota: A segunda aquisição só pode ser executada uma vez.

Quando ambas as medições estiverem divididas adequadamente, o 
aplicativo gera a medição bidirecional das duas fibras.

Para mudar de
uma medição

para outra

Resultados de passa/falha do Link 1 e do Link 2
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Realização de aquisições
Parando uma aquisição
Parando uma aquisição
A aquisição para automaticamente após ser concluída. Você também 
pode parar a aquisição a qualquer momento enquanto estiver em 
progresso.

Nota: Os comprimentos de onda não serão processados quando uma aquisição 
de múltiplos comprimentos de onda for parada manualmente.

Para parar a aquisição:

Toque em Parar a partir da janela principal.

O estado da aquisição parada será salvo no arquivo de medida. Também é 
exibido na guia Informações. Consulte Visualizar informações de medição 
na página 179 para obter mais detalhes.

O status de aprovação/falha global mostrará desconhecido ou falha 
quando a aquisição for interrompida manualmente. Consulte Status de 
aprovação/falha global na página 165 para obter mais detalhes.

Nota: Uma aquisição parada manualmente não deve ser considerada uma 
medida de link confiável. Para caracterizar completamente um link, uma 
aquisição completa deve ser realizada.

Os números indicam a porta do interruptor na
qual a aquisição está acontecendo.
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9 Personalizar o seu iOLM
É possível personalizar a aparência e o comportamento do seu aplicativo 
iOLM.

Definir a pasta padrão para salvar
Você pode alterar a pasta de armazenamento padrão para melhor atender 
as suas necessidades. Também é possível trabalhar com uma chave USB. 
Se a chave USB não for conectada ao dispositivo para salvar, as aquisições 
serão salvas na pasta padrão. Este caminho é usado para salvar os 
arquivos iOLM e arquivos OTDR Bellcore (.sor) após uma aquisição.

Nota: O formato .sor não é suportado pela medição de loopback bidirecional.

Nota: O botão Salvar como permite salvar os seus arquivos em uma pasta 
diferente da pasta padrão para salvar. Caso altere a pasta para salvar na 
caixa de diálogo Salvar como, ela será usada quando a funcionalidade 
Salvar como for utilizada novamente. A pasta padrão para salvar não será 
modificada.

Para definir a pasta padrão para salvar:

1. No Menu principal, toque no botão Pref. do usuário e em seguida 
selecione a guia Geral.

2. Se quiser modificar a pasta de armazenamento padrão, marque a 
caixa de seleção Funcionalidades do arquivo.
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Personalizar o seu iOLM
Salvar arquivos no formato Bellcore
3. Toque no botão  ao lado da pasta Padrão.

4. Na janela Procurar pasta, selecione o local onde deseja salvar o 
arquivo.

5. Toque em OK para sair da janela Procurar pasta.

6. Toque em OK para voltar à janela principal.

Salvar arquivos no formato Bellcore
Se este recurso estiver selecionado, sempre que uma medição iOLM for 
salva, um arquivo OTDR Bellcore (.sor) será gerado para cada 
comprimento de onda selecionado. O valor de comprimento de onda é 
anexado ao nome do arquivo e é separado com um traço inferior.

Após salvar, os arquivos são enviados para a pasta padrão que você 
definiu. Consulte Definir a pasta padrão para salvar na página 123 para 
obter mais detalhes.

Nota: Quando o processo de loopback bidirecional iOLM tiver êxito, o aplicativo 
não gera o arquivo OTDR Bellcore (.sor) correspondente, mesmo que a 
opção Exportar o arquivo OTDR Bellcore (.sor) ao salvar esteja 
habilitada.
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Personalizar o seu iOLM
Salvar arquivos no formato Bellcore
Para salvar arquivos no formato Bellcore:

1. No Menu principal, toque no botão Pref. do usuário e em seguida 
selecione a guia Geral.

2. Se quiser salvar os arquivos no formato Bellcore, marque a caixa de 
seleção Funcionalidades do arquivo.

3. Marque a caixa de seleção Exportar o arquivo OTDR Bellcore (.sor) 
ao salvar.

4. Toque em OK para voltar à janela principal.
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Personalizar o seu iOLM
Personalizar relatórios
Personalizar relatórios
É possível gerar relatórios diretamente da unidade em formato PDF. Vários 
itens podem ser exibidos no relatório. Quando a opção de software IPRO 
ou ILOOP está ativada, é possível gerar um relatório de medição de 
loopback que combina todos os links em um único relatório.

Se quiser gerar um relatório automaticamente sempre que uma medição 
for salva, consulte Ativando a criação automática de relatórios na 
página 127 para obter mais detalhes. Você também pode gerar um 
relatório manualmente. Consulte Gerar um relatório na página 187 para 
obter mais detalhes.

Nota: Você somente pode gerar relatórios em PDF para medições de loopback.

Para personalizar relatórios:

1. No Menu principal, toque no botão Pref. do usuário e em seguida 
selecione a guia Relatório.

2. Marque as caixas de seleção de acordo com as suas necessidades.

Nota: A geração do Gráfico OTDR falhará se a medida iOLM não contiver os 
dados OTDR intermediários necessários, se o processo de aquisição do 
iOLM for interrompido pelo usuário, ou for interrompido por si mesmo 
devido à presença de uma fibra ativa na medição.

3. Toque em OK para voltar à janela principal.
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Personalizar o seu iOLM
Ativando a criação automática de relatórios
Ativando a criação automática de relatórios
Você pode criar um relatório com base nos resultados da aquisição. 
Quando você ativa o recurso de criação automática de relatórios, um 
relatório é enviado automaticamente para a pasta padrão definida sempre 
que uma medição é salva. Consulte Definir a pasta padrão para salvar na 
página 123 para obter mais detalhes.

Se quiser gerar um relatório manualmente, consulte Gerar um relatório na 
página 187 para obter mais detalhes. Para selecionar os itens que podem 
ser exibidos em um relatório PDF, consulte Personalizar relatórios na 
página 126 para obter mais detalhes.

Para ativar a criação de relatórios:

1. No Menu principal, toque no botão Pref. do usuário e em seguida 
selecione a guia Geral.

2. Se quiser gerar um relatório automaticamente ao salvar, marque a 
caixa de seleção Funcionalidades do arquivo.
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Personalizar o seu iOLM
Ativando a criação automática de relatórios
3. Marque a caixa de seleção Gerar relatório ao salvar.

4. Toque em OK para voltar à janela principal.
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Personalizar o seu iOLM
Ativar e desativar notificações de sons
Ativar e desativar notificações de sons
O aplicativo pode emitir um som para informá-los de eventos importantes 
detectados ou quando a sequência de aquisições termina.

Para ativar ou desativar notificações de sons:

1. No Menu principal, toque no botão Pref. do usuário e em seguida 
selecione a guia Geral.

2. Se quiser ativas as notificações de sons, marque a caixa de seleção 
Notificações de sons.

OU

Se preferir desativar notificações de sons, limpe a caixa.

3. Toque em OK para fechar a janela.
Analisador inteligente de enlaces ópticos 129



Personalizar o seu iOLM
Exibir ou ocultar seções da fibra
Exibir ou ocultar seções da fibra
Você pode selecionar a seção na visualização de link e os detalhes 
correspondentes da seção selecionada para exibir na tabela Elementos.

Para exibir ou ocultar as seções de fibra:

1. No Menu principal, toque no botão Pref. do usuário e em seguida 
selecione a guia Geral.

2. Se desejar exibir as seções da fibra, marque a caixa de seleção Seção 
da fibra.

OU

Se preferir ocultar as seções de fibra, limpe a caixa.

3. Toque em OK para fechar a janela.
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Personalizar o seu iOLM
Selecionar unidades de distância
Selecionar unidades de distância
É possível selecionar as unidades de distância que serão utilizadas em 
todo o aplicativo.

Para selecionar as unidades de distância:

1. No Menu principal, toque no botão Pref. do usuário e em seguida 
selecione a guia Geral.

2. Selecione a unidade de distância na lista de escolhas disponíveis.

3. Toque em OK para fechar a janela.
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10 Entendendo os diagnósticos
Os diagnósticos são usados para fornecer informações adicionais sobre os 
problemas detectados ou situações ambíguas de medida, como as 
possibilidades de causa-raiz do estado de falha de um elemento de link. 
Os diagnósticos fornecem ajuda para solucionar problemas de conectores 
com defeito, entender por que elementos de ligação são marcados como 
falha ou desconhecidos, indicar condições de instrumento ou de teste 
inesperadas, e assim por diante. Mais de um diagnóstico pode ser 
associado com qualquer elemento dado.

Os diagnósticos de elementos estão associados a questões específicas de 
elementos de link. Cada elemento de link com falha terá diagnósticos 
associados para auxiliar na solução de problemas. Alguns elementos, 
como macrocurvaturas, terão diagnósticos associados mesmo com um 
estado de passa.
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Entendendo os diagnósticos
Para visualizar o diagnóstico:

Na guia Visualização de link ou Elementos, toque no ícone  ao lado 
do resultado que deseja ver.

O ícone indica que um
diagnóstico é fornecido para

um elemento específico.

Detalhes de
diagnóstico.
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11 Usando o medidor de potência 
em linha (opcional em alguns 
modelos)

Sua unidade pode estar equipada com um medidor de potência em linha, 
o que permite realizar aquisições.

Nota: A guia OPM não estará disponível se nenhum medidor de potência em 
linha estiver presente para sua unidade.

Entendendo o medidor de potência em linha
O medidor de potência em linha em seu módulo mede a potência do link 
por meio da porta SM Live, que também é usada para medidas iOLM.

Os valores limite de potência mínima e máxima são exibidos na mesma 
janela usada para exibir o valor atual do medidor de potência. Os limites 
passa/falha do comprimento de onda são os mesmos da leitura atual do 
medidor de potência.

O medidor de potência em linha pode ser equipado com dois canais para 
retirada de medidas do medidor de potência em múltiplos comprimentos 
de onda ao mesmo tempo.

Quando dois valores do medidor de potência são exibidos, um para cada 
canal, de acordo com o comprimento de onda, dois grupos de valores 
limite de potência mínima e máxima são exibidos lado a lada, um para 
cada canal. Ambos os valores serão recarregados ao mesmo tempo.
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Usando o medidor de potência em linha (opcional em alguns modelos)
Entendendo o medidor de potência em linha
Uma representação visual do valor da potência de cada canal é exibida e 
atualizada cada vez que um novo valor é medido. Essa representação do 
valor de potência dá uma ideia da escala da potência e do nível de 
potência versus os limites passa/falha.

Dois
comprimentos

de onda
selecionados

Valores limite de potência mínima 
e máxima para o primeiro 
comprimento de onda

Valores limite de potência 
mínima e máxima para o 
segundo comprimento de onda
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Usando o medidor de potência em linha (opcional em alguns modelos)
Definição de limites personalizados do medidor de potência
Definição de limites personalizados do 
medidor de potência

Você pode definir limites para a potência mínima e máxima, e selecionar o 
comprimento de onda para o qual os diferentes valores de limite 
passa/falha podem ser especificados. As opções disponíveis de 
comprimento de onda dependem do módulo iOLM e do modo de 
medição selecionada para os seus testes. Consulte Seleção do modo de 
medição na página 139 para obter mais detalhes.

Para definir os valores de limite do medidor de potência:

1. No Menu principal, toque em Config. de teste.

2. Selecione as configurações que deseja editar e toque em Modificar.
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Definição de limites personalizados do medidor de potência
3. Selecione a guia Limites P/F OPM.

4. Insira os valores desejados para a potência mínima e máxima, e 
selecionar o comprimento de onda para o qual os diferentes valores 
de limite passa/falha podem ser especificados.

Nota: Qualquer será exibido na lista de comprimentos de onda disponíveis 
somente se mais de um comprimento de onda estiver presente. Se você 
selecionar Qualquer, os valores de limite serão aplicados para todos os 
comprimentos de onda na caixa suspensa.

5. Toque em OK para confirmar as alterações e fechar a janela. Toque 
em Cancelar para ignorar suas alterações e fechar a janela.
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Seleção do modo de medição
Seleção do modo de medição
Você pode usar o medidor de potência óptica em dois modos diferentes. 
Isso afetará os comprimentos de onda exibidos na guia OPM da janela 
principal.

 Você pode usar o modo FTTx/PON durante a ativação do serviço (no 
ONT) ou para solucionar problemas nas redes ópticas passivas (no 
ONT, terminal de queda, hub de distribuição de fibra ou CO). 
Dependendo da configuração da unidade, você poderá medir mais de 
um comprimento de onda simultaneamente.

 O modo CWDM é particularmente útil se você deseja medir redes ou 
dispositivos com apenas um comprimento de onda. Você pode medir 
a potência de saída (em dBm) ou a perda (em dB) usando um dos 
comprimentos de onda CWDM disponíveis.

Para selecionar as o modo de medição:

1. No Menu principal, toque em Pref. do usuário.
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Seleção do modo de medição
2. Selecione a guia OPM.

3. Selecione o modo do medidor de potência.

Nota: A seleção do modo de potência afetará os comprimentos de onda 
disponíveis exibidos na guia OPM da janela principal.

4. Toque em Aplicar para salvar as alterações.

5. Toque em OK para fechar a janela. Toque em Cancelar para sair sem 
salvar.
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Medir níveis de potência
Medir níveis de potência
O nível do medidor de potência é recarregado em tempo real e pode 
ajudar você a decidir se uma aquisição iOLM é necessária para identificar 
a causa e local de um problema. Dependendo da sua unidade iOLM, você 
poderá selecionar o comprimento de onda que deseja usar na lista de 
comprimentos de onda disponíveis. Se nenhum comprimento de onda é 
selecionado, você não pode realizar uma aquisição de medidor de 
potência.

Você pode salvar os níveis de potência atuais em um arquivo para 
referência futura e visualizar este arquivo a qualquer momento, 
carregando-o no aplicativo iOLM.

Os níveis de potência também são exibidos na guia Visualização de link 
em OPM.
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Medir níveis de potência
Para medir níveis de potência:

1. Selecione a guia OPM.

2. Selecione os comprimentos de onda dos quais você quer medir os 
níveis de potência.

3. Toque em Salvar rapidamente para salvar os níveis de potência em 
um arquivo.

Nota: Após salvar, o arquivo é enviado automaticamente para a pasta padrão 
definida nas preferências do usuário. Consulte Definir a pasta padrão para 
salvar na página 123 para obter mais detalhes.
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Realizando um aquisição iOLM com um medidor de potência
Realizando um aquisição iOLM com um 
medidor de potência

A aquisição do iOLM e do medidor de potência é realizada em conjunto 
para salvar os resultados de aquisição iOLM junto com os níveis de 
potência (resultados da aquisição de medidor de potência) em um 
arquivo para referência futura.

As medições são obtidas nos comprimentos de onda selecionados na lista 
de comprimentos de onda disponíveis.

Os comprimentos de onda usados para tirar a medida do medidor de 
potência durante o processo de aquisição iOLM são os mesmos que os 
usados para exibir os níveis de potência em tempo real.

Nota: A aquisição do medidor de potência é feita na porta SM Live do iOLM.

Para realizar uma aquisição do iOLM com um medidor de 
potência:

1. Selecione a guia OPM.

2. Selecione os comprimentos de onda dos quais você quer tirar as 
medidas do medidor de potência.
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Realizando um aquisição iOLM com um medidor de potência
Nota: Dois níveis de potência são considerados para medidas quando dois 
comprimentos de onda são selecionados do menu suspenso 
Comprimento(s) de onda.

3. Selecione uma porta ativa no monomodo e os comprimentos de onda 
iOLM na guia iOLM.

4. Toque em Iniciar.
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12 Uso do seu módulo como uma 
fonte

Você pode operar o laser OTDR existente como uma fonte para fazer 
medidas de potência na outra extremidade da fibra. Com este método, 
você pode localizar rapidamente a fibra correta ou a realizar medições de 
perda.

Para usar o OTDR como uma fonte:

1. Na janela principal, toque na guia Fonte.

2. Se tiver um iOLM padrão, selecione o comprimento de onda desejado 
na lista de opções disponíveis.

OU

Se tiver um módulo DWDM ou CWDM, selecione um filtro de canais e 
um canal específico. Consulte Trabalhar com o módulo DWDM na 
página 59 ou Trabalhar com o módulo CWDM na página 67 para obter 
mais detalhes.

Padrão iOLM

Módulos DWDM e CWDM
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Nota: Se tiver um módulo DWDM ou CWDM, os parâmetros definidos na guia 
iOLM são aplicados automaticamente na guia Fonte. Consulte Trabalhar 
com o módulo DWDM na página 59 ou Trabalhar com o módulo CWDM 
na página 67 para obter mais detalhes.

3. Selecione a modulação desejada na lista de escolhas disponíveis.

 Para a medição de perdas, com um medidor de potência na outra 
extremidade, selecione Contínuo. 

 Para identificação da fibra, selecione 330 Hz, 1 kHz ou 2 kHz. Isso 
permitirá que a pessoa na outra extremidade do link identifique a 
fibra a ser testada, o que pode ser particularmente útil quando se 
trabalha com cabos que contêm muitas fibras. 

Para uma identificação mais fácil das fibras, o aplicativo também 
oferece um padrão intermitente. Se esse padrão for selecionado, o 
sinal modulado (1 kHz ou 2 kHz) será enviado por 1 segundo e, em 
seguida, desligado pelo segundo seguinte, sendo, então, 
novamente enviado por 1 segundo e assim por diante. Se desejar 
que o OTDR emita luz de forma intermitente, selecione 1 kHz + 
Intermitente ou 2 kHz + Intermitente.
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Uso do seu módulo como uma fonte
Padrão iOLM

Módulos DWDM e CWDM
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Uso do seu módulo como uma fonte
4. Toque em Ligar. É possível parar a emissão de luz a qualquer 
momento, tocando em Desligar.

Padrão iOLM

Módulos DWDM e CWDM

Indica que a fonte
está ativa quando

vermelha.
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13 Iniciando o aplicativo OTDR 
clássico

Você pode iniciar o aplicativo OTDR clássico sem sair do aplicativo iOLM. 
Você pode usar essa opção para fazer aquisições em tempo real com o 
aplicativo OTDR e voltar rapidamente para o aplicativo iOLM para fazer 
solução de problemas em um ambiente mais amigável.

Nota: A EXFO recomenda executar apenas uma instância do aplicativo OTDR por 
módulo de cada vez, o que você inicia pelo ToolBox ou o que você inicia do 
aplicativo iOLM.

Nota: Essa opção está disponível apenas quando a opção de software IADV está 
ativada.

Para usar o aplicativo OTDR clássico:

1. Na guia iOLM, toque em Iniciar o OTDR.

Nota: Você não pode fazer quaisquer operações relacionadas ao hardware 
quando o aplicativo clássico OTDR for iniciado. Você será notificado que 
precisa fechar o aplicativo OTDR para permitir a interação com o 
hardware.
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Iniciando o aplicativo OTDR clássico
2. Toque em Iniciar para iniciar a aquisição OTDR. Para mais 
informações, consulte o manual do usuário do OTDR.

Nota: O aspecto do aplicativo OTDR pode diferir ligeiramente, dependendo da 
unidade que você está usando.
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14 Análise e gerenciamento de 
resultados

Quando uma medição é realizada, você pode ver os resultados em 
diferentes guias:

 Visualização de link: mostra uma representação intuitiva de um link 
específico, que combina os resultados e valores de várias medições 
em uma única visualização. Consulte Visualização de resultados na 
visualização de link na página 151 para obter mais detalhes.

 Elementos: exibe resultados detalhados que correspondem aos 
elementos ou seções selecionados na exibição do link. A perda e a 
refletância são exibidas com coloração adequada com base no estado 
de passa/falha de cada valor. Consulte Visualização dos resultados de 
elementos e detalhes da seção da fibra na página 168 para obter mais 
detalhes.

 Informações: indica informações sobre uma medição, como o nome 
do arquivo, a data de aquisição e o estado de aquisição. Consulte 
Visualizar informações de medição na página 179 para obter mais 
detalhes.

 Resumo: está disponível somente quando um interruptor óptico MPO 
controlado externamente está conectado à unidade. Consulte Vendo 
resultados multifibra na página 180 para obter mais detalhes.

Visualização de resultados na visualização de 
link

A visualização de link está dividida em regiões diferentes.

 Visão geral do link: exibe todo o link, do início ao fim do link em teste. 
Consulte Visão geral do link na página 153 para obter mais detalhes.

 Composição do link: exibe cada elemento presente no link. Consulte 
Composição do link na página 154 para obter mais detalhes.
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Visualização de resultados na visualização de link
 Resultados de iOLM: apresentam os resultados da aquisição para 
todos os comprimentos de onda nos quais a aquisição do iOLM foi 
feita. Consulte iOLM Resultados na página 162 para obter mais 
detalhes.

 Resultados do medidor de potência (se tomados): apresentam os 
resultados da aquisição para todos os comprimentos de onda nos 
quais a aquisição do medidor de potência foi feita. Consulte 
Resultados do medidor de potência na página 164 para obter mais 
detalhes.

 Status de aprovação/falha global: mostra o estado do link em teste. 
Consulte Status de aprovação/falha global na página 165 para obter 
mais detalhes.

Visão geral do link

Composição do link

Para mudar de uma
medição para outra
(somente loopback)

Modo padrão: Resultados de aprovação/falha global
 Modo de loopback: Resultados de passa/falha do Link 1 e do Link 2

iOLM resultados
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Visualização de resultados na visualização de link
Visão geral do link

A visão geral do link exibe todo o link, do início ao fim do link em teste.

Os seguintes códigos de cores são utilizados para os elementos que 
compõem a visão geral do link.

 Vermelho: O estado do elemento é falha.

 Verde: O estado do elemento é passa.

 Azul: O elemento não é testado para passa/falha ou o estado do 
elemento é desconhecido.

A visão geral do link representando todos os elementos descobertos no 
link é descrita abaixo.

Comprimento do link medido

Elemento selecionado

Região visível

Início do link

Fim do link

Elementos fora de trecho
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Visualização de resultados na visualização de link
 Elemento selecionado: O retângulo indica a posição do elemento 
selecionado na composição do link.

 Início do link: A letra A (fibra de lançamento) indica o início do link em 
teste. Consulte Fibras de lançamento, recepção e loop na página 11 
para obter mais detalhes.

 Região visível: O fundo colorido representa a região visível na 
visualização da composição do link.

 fim do link: A letra B (fibra de recepção) indica o final do link em teste. 
Consulte Fibras de lançamento, recepção e loop na página 11 para 
obter mais detalhes.

 Comprimento do link medido: Esse valor exclui a fibra de lançamento 
e recepção.

Os elementos antes de A e depois de B são referidos como elementos fora 
de trecho. Esses elementos não são testados para o estado de passa/falha, 
mas podem ter diagnóstico. Se nenhuma fibra de recepção estiver 
definida, o elemento marcado como "B" não será testado para passa/falha.

Composição do link

O número de itens exibidos na composição de link varia de acordo com o 
espaço disponível, com o número de elementos e com o tamanho da 
seção. Quando o comprimento do link é muito grande, você pode precisar 
rolar no link usando a seta de navegação.

Nota: A distância entre os elementos não é 100% proporcional. Para ter uma 
representação proporcional do elemento, consulte Visão geral do link na 
página 153.

A composição do link exibe cada elemento presente no link.
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Visualização de resultados na visualização de link
Medição de loopback

Início do loop Fim do loopLetra A

Letra B

Seta de navegação

Elemento selecionado

Seção

Unidade de distância

Relação do divisor

Ícone de falha de elemento

Ícone de passa de elemento

Ícone de diagnóstico

Posição do elemento

Passa/falha não testado

Medição padrão
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Visualização de resultados na visualização de link
 Ícone de diagnóstico : Esse ícone especifica que alguns 
diagnósticos estão presentes no elemento para fornecer informações 
adicionais sobre os problemas detectados ou situações ambíguas de 
medida. Consulte Entendendo os diagnósticos na página 133 para 
obter mais detalhes.

 Posição do elemento: Esse valor representa a distância do elemento a 
partir do início do link em teste.

 Passa/falha não testado: O fundo cinza indica que o status do 
elemento é desconhecido ou que não foi avaliado porque não faz 
parte do link (fora de trecho). Se não houver um ícone de passa ou 
falha no canto do lado direito, isso indicará que os limites não serão 
aplicados ao elemento e ele não será testado para um estado de 
passa/falha. O estado do elemento continua desconhecido nos 
seguintes cenários:

 Se qualquer elemento for seguido por um divisor 2:N no link, o 
estado de passa/falha do elemento será exibido como 
desconhecido.

 Se o elemento tem um valor de refletância e este é colocado após 
o elemento do divisor 2:N, o estado de passa/falha de refletância 
do elemento é exibido como desconhecido.

 Se o divisor 2:N estiver em um grupo de elementos e um elemento 
seguir o divisor 2:N no grupo, o estado de passa/falha do grupo 
será exibido como desconhecido.

Nota: Os divisores 2:N não são suportados se sua unidade estiver equipada com 
um módulo FTB/FTBx-740C.

 Elemento selecionado: O elemento realçado em azul indica que está 
selecionado no momento.

 Seção: Uma seção de fibra é delimitada por dois elementos.

 Ícone de passa de elemento : Verde é associado a um estado de 
passa.
156 iOLM



Análise e gerenciamento de resultados
Visualização de resultados na visualização de link
 Ícone de falha de elemento : Vermelho é associado a um estado 
de falha.

 Relação do divisor: O valor exibido no elemento corresponde à 
relação do divisor. Consulte Definição do link para o seu teste na 
página 86 para obter mais detalhes.

 Unidade de distância: Você pode escolher as unidades de distância 
que serão usadas para as medições na lista de opções disponíveis. 
Consulte Selecionar unidades de distância na página 131 para obter 
mais detalhes.

 Seta de navegação: Quando mais itens estão disponíveis em um 
determinado lado, isso indica que você precisa navegar para 
visualizá-los.

 Letra A: Isso indica o início do link em teste (fibra de lançamento). 
Consulte Fibras de lançamento, recepção e loop na página 11 para 
obter mais detalhes.

 Letra B: Isso indica o final do link em teste (fibra de recepção). 
Consulte Fibras de lançamento, recepção e loop na página 11 para 
obter mais detalhes.

Nota: Um ícone de seta ( ) é mostrado no elemento, quando o início e o fim 
do link forem representados pelo mesmo elemento.

 Ícone de início do loop : Nas medições de loopback, indica o início 
do loop.

 Ícone de fim do loop : Nas medições de loopback, indica o final do 
loop.

 Ícone de meio do loop : Nas medições de loopback, este ícone é 
exibido no elemento se o loop for configurado em um elemento 
individual. O elemento pode ser um divisor ou um conector. Quando o 
comprimento do elemento é definido para zero, o loop é identificado 
no meio do link. Um elemento é automaticamente adicionado aos 
links quando nenhum é encontrado.
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Visualização de resultados na visualização de link
Além disso, você pode ter elementos representados por ícones 
específicos.

Nome do elemento Ícone do 
elemento Descrição do elemento

Macrocurvaturas As macrocurvaturas podem ser 
exibidas na visualização de link 
quando mais de um comprimento 
de onda estiver presente na 
medição. 

Nota: As macrocurvaturas 
não são detectadas se 
sua unidade estiver 
equipada com um 
módulo 
FTB/FTBx-740C.

Nota: A macrocurvatura 
sempre será exibida 
como um elemento 
que falhou.

Fora do alcance O elemento fora do alcance é 
exibido quando o fim da fibra não 
pode ser detectado pelo módulo 
por causa de um alcance dinâmico 
insuficiente.
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Divisor O divisor é um acoplador de fibra 
óptica passiva que divide a luz 
proveniente de uma única fibra em 
dois ou mais canais de fibra. A 
relação do divisor é exibida ao lado 
do ícone.

Nota: Os divisores não são 
suportados se sua 
unidade estiver 
equipada com um 
módulo 
FTB/FTBx-740C.

Divisor 2:N O divisor 2:N pode ser usado para 
criar redundância de rede. Se 
ocorre uma quebra de rede, o 
operador pode conectar-se através 
do outro ramal da rede.

Nota: Os divisores 2:N não 
são suportados se sua 
unidade estiver 
equipada com um 
módulo 
FTB/FTBx-740C.

Emenda A emenda pode indicar a junção de 
duas seções da fibra, a presença de 
uma macrocurvatura ou uma 
microcurvatura na fibra.

Conector O conector é usado para unir duas 
fibras.

Nome do elemento Ícone do 
elemento Descrição do elemento
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Visualização de resultados na visualização de link
Algumas vezes, os elementos do link serão exibidos como grupos quando 
a análise detecta vários elementos do link que estão muito próximos uns 
dos outros para serem caracterizados de forma independente. Quando 
isso ocorre, o máximo de informação possível será exibida para cada 
subelemento individual. O status de aprovação/falha é aplicado a cada 
subelemento sempre que possível, e um status global também é exibido 
para o grupo.

Interruptor Indica que um interruptor foi 
detectado. Consulte Conectando 
um interruptor óptico ao iOLM na 
página 27 para obter mais detalhes.

Falha Para o tipo de medição última Milha 
PON, o ícone de falha indica que 
ocorreu um problema durante a 
análise.

Por exemplo, quando um divisor 
está no link, uma perda e uma 
seção de fibra são esperadas após o 
divisor. Se nenhum divisor for 
encontrado no link, mas um fim de 
fibra for detectado, o ícone de falha 
será mostrado ao invés do fim da 
fibra para indicar que há um 
problema.

Acoplador Uma porta de acoplamento é um 
dispositivo de fibra óptica com uma 
ou mais fibras de entrada e uma ou 
várias fibras de saída. Esse 
dispositivo está associado a um 
valor mínimo de perda, por 
exemplo, um acoplador de 1 1x2 
tem uma perda de 3 dB.

Nome do elemento Ícone do 
elemento Descrição do elemento
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Visualização de resultados na visualização de link
Os grupos também podem ser exibidos quando for descoberto que um 
elemento de link (como um divisor) tem perda dependente de 
comprimento de onda. Nesse caso, o elemento do link é agrupado com 
um elemento de macrocurvatura. Neste caso em especial, pode não haver 
uma macrocurvatura física ao lado do elemento do link, mas o ícone de 
macrocurvatura é utilizado para destacar a presença da perda dependente 
do comprimento de onda.

Nota: As macrocurvaturas não são detectadas se sua unidade estiver equipada 
com um módulo FTB/FTBx-740C.

Quando os elementos são agrupados, os valores de perda e refletância do 
grupo também são exibidos na guia Elementos.

Nota: Se alguns elementos estiverem agrupados, o valor total de perda do grupo 
será comparado com a soma dos limites definidos para os elementos 
individuais no grupo. Se o valor de perda de grupo total for maior do que a 
soma dos limites definidos para os elementos individuais no grupo, o 
elemento mostrará um estado de falha.

Você pode selecionar elementos agrupados individualmente como faria 
com qualquer outro elemento independente.

Quando os elementos são agrupados no início do link, o ícone A é exibido 
em um dos subelementos.

Quando os elementos são agrupados no fim do link, o ícone B é exibido 
em um dos subelementos.

Grupo

O retângulo inclui todos os elementos que fazem parte do grupo.

Status global do grupo
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iOLM Resultados

Os resultados da aquisição do iOLM são exibidos para todos os 
comprimentos de onda nos quais a aquisição do iOLM foi feita.

Quando uma aquisição é realizada com o módulo FTB/FTBx-740C-DWC, o 
canal ITU, seguido da frequência (em THz) e do comprimento de onda 
central (em nm), é exibido nos resultados de aquisição iOLM.

Nota: Os resultados do iOLM não são apresentados se não estiverem disponíveis.

Quando uma aquisição de múltiplos comprimentos de onda está em 
andamento, apenas o comprimento de onda sendo adquirido e os já 
concluídos são exibidos. Perda do link, ORL do link e atraso de propagação 
(apenas em multimodo) são exibidos para cada comprimento de onda. 
Para a perda do link e ORL do link, os valores são testados e exibidos de 
acordo com as configurações passa/falha atuais.

Nota: O atraso de propagação (apenas multimodo) é uma medida global do link 
feita pelo OTDR. É definido pela quantidade de tempo necessário para que 
um sinal viaje do ponto A para o ponto B. Pode variar entre comprimentos 
de onda.

Nota: Se o valor do ORL do link for exibido com um símbolo <, ele está saturado. 
Um teste para obter o estado de passa/falha pode revelar se o elemento 
falhou, mas não poderá especificar um estado de passa.
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Resultados do loopback unidirecional e 
bidirecional

A medida de loopback foi desenvolvida especialmente para teste em 
cabos formados de um par de fibras idênticas de um comprimento 
equivalente. O tempo de medição é otimizado porque duas fibras são 
verificadas em uma única medição.

Os resultados do loopback aparecem após uma divisão bem sucedida.

 No caso de uma medição de loopback uni-bidirecional:

Você pode navegar através da medição de divisão e da medição 
original ao selecionar o ícone apropriado no topo da visualização do 
link.

A medição original é analisada e os limites passa/falha são exibidos 
nesta medição. Porém, não há um estado geral para a medição 
original. O estado geral é exibido somente em medições de divisão.

 No caso de uma medição de loopback bidirecional:

Após a primeira medição ser realizada, os resultados são apresentados 
exatamente como seriam para uma medição de loopback não 
bidirecional.

Após a segunda medição ser realizada, ambas as medições são 
divididas adequadamente, e o aplicativo gera a medição bidirecional 
para as duas fibras.
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Resultados do medidor de potência

Os resultados da aquisição do medidor de potência são exibidos para 
todos os comprimentos de onda nos quais a aquisição do medidor de 
potência foi feita.

Nota: Os resultados do medidor de potência não são apresentados se não 
estiverem disponíveis.

Mais de um comprimento de onda pode ser exibido na seção medidor de 
potência. Todos os valores são testados e exibidos de acordo com as 
definições passa/falha atuais.
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Status de aprovação/falha global

O status de aprovação/falha global depende do status de aprovação/falha 
do comprimento do link, da perda do link, do ORL do link, dos valores do 
medidor de potência (se medidos) e dos elementos do link. Se qualquer 
um dos status for de falha, então o status de aprovação/falha global será 
com falha.

Se estiver trabalhando com um módulo FTB/FTBx-740C, o iOLM detectará 
automaticamente o elemento do acoplador (um dos elementos que 
podem ser parte do link) nos seguintes casos:

 Um MUX é detectado entre o início (elemento A) e o final do link 
(elemento B). Quando nenhuma fibra de lançamento é definida, o 
elemento A é excluído do alcance da detecção.

 o iOLM procura por um DEMUX quando um MUX é detectado. O 
DEMUX será colocado entre o MUX e o final do link (elemento B), se o 
último tiver uma perda que possa ser medida (a fibra recebida é 
suficientemente longa). Se nenhum elemento se adequar a esses 
critérios e nenhuma fibra recebida for definida, o DEMUX será 
colocado no final do link (elemento B).

Como nenhum limite de aprovação/falha é aplicado nos elementos de 
acoplador detectados automaticamente pelo aplicativo, o status de 
aprovação/falha global não é afetado por esse tipo de elemento específico. 
No entanto, ao definir o elemento acoplador como um elemento 
personalizado, os limites aplicados no elemento acoplador afetarão 
diretamente o status de aprovação/falha global. Se nenhum limite for 
definido para o acoplador personalizado, esse elemento não será levado 
em consideração no status de aprovação/falha global. Consulte Definição 
do link para o seu teste na página 86 para obter mais detalhes.

O estado é atualizado automaticamente quando um valor é modificado no 
aplicativo. Quando o tipo de elemento é alterado a partir da guia 
Elementos, o status de aprovação/falha individual é recalculado, o que 
pode afetar o status de aprovação/falha global. Consulte Gerenciando 
elementos e analisando links na página 172 para obter mais detalhes.
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O aplicativo iOLM aguarda a aquisição terminar antes de exibir o estado de 
passa. No entanto, o estado de falha é apresentado logo que qualquer um 
dos valores testados tenha um estado de falha. Um valor de falha pode 
alterar para desconhecido ou passa quando a aquisição for terminada.

Nota: É importante concluir todo o processo de aquisição para ter um bom 
estado de passa/falha.

O status de aprovação/falha global da medida iOLM é exibido como 
desconhecido, se não houver valor com falha e um elemento não for 
testado por seguir o divisor 2:N no link.

Nota: Os divisores 2:N não são suportados se sua unidade estiver equipada com 
um módulo FTB/FTBx-740C.

Nos modos de medições de loopback, quando a medição é dividida (link 1 
e link 2), o status de aprovação/falha global é substituído pelos status link 1 
e link 2.

Medição padrão

Medições de loopback
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Se tiver selecionado mais de uma norma de certificação predefinida para 
realizar uma aquisição, você poderá ver quais têm um estado de passa ou 
falha, tocando no ícone de status de aprovação/falha global.
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Visualização dos resultados de elementos e 
detalhes da seção da fibra

Quando um elemento ou seção estiver selecionado na visualização de 
link, os detalhes da seleção correspondente serão exibidos 
automaticamente na guia Elementos. 

Os resultados de perda e a refletância são exibidos com coloração 
adequada com base no estado de passa/falha de cada valor.

O valor de perda ou de refletância pode ser subestimado se o nível de 
ruído for muito alto (por exemplo, depois de uma série de perdas no link, 
os níveis de ruído aumentam). Neste caso, é possível que os algoritmos de 
processamento de sinal detectem um elemento e estimem os valores de 
perda/refletância, mas como o sinal medido não limpa completamente o 
piso de ruído, os valores de perda ou refletância/atenuação provavelmente 
estarão subestimados. Valores subestimados de perda, refletância e 
atenuação são exibidos com o símbolo >.

Nota: Se o valor de perda ou refletância estiver saturado, será exibido com o 
símbolo >. O aplicativo poderá especificar um status de falha se o valor for 
reprovado, mas em todos os outros casos, definirá o status como 
desconhecido.

O valor 0,0 é definido no primeiro elemento quando a fibra de lançamento 
está presente.

Nota: Você pode selecionar uma seção apenas se a opção Seção da fibra for 
ativada na janela Pref. do usuário. Consulte Exibir ou ocultar seções da 
fibra na página 130 para obter mais detalhes.
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Para visualizar os detalhes dos elementos ou da seção:

1. Na guia Visualização de link, selecione o elemento ou a seção da 
fibra desejada na composição do link.

2. Toque na guia Elementos para visualizar o elemento selecionado ou 
os detalhes da seção.

Início do link

Fim do link
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Editando tipos de elementos
Dependendo das características de um elemento específico, pode ser 
possível alterar seu tipo.

Nota: Quando um elemento é editado em um comprimento de onda multimodo, 
é impossível alterar o tipo desse elemento para um divisor.

Para editar tipos de elementos:

1. Na guia Elementos, selecione o elemento que deseja modificar na 
coluna Tipo.
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2. Selecione um tipo de elemento da lista de escolhas disponíveis.

Você também pode alterar a relação do divisor se o elemento 
selecionado for um divisor.

Nota: Os divisores não são suportados se sua unidade estiver equipada com um 
módulo FTB/FTBx-740C.

Nota: Quando o tipo de um elemento é modificado, um sinal "*" é exibido ao 
lado do elemento na coluna Tipo. O sinal “*” também é exibido na coluna 
Tipo quando um relatório é gerado.
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Gerenciando elementos e analisando links
O aplicativo permite que você adicione e exclua elementos. Você também 
pode analisar o link depois de fazer as alterações em um link específico.

Adicionar elementos

O aplicativo iOLM permite adicionar elementos a um link selecionando 
qualquer elemento ou seção da fibra. Contudo, você não pode adicionar 
um elemento após o último elemento em um link.

Nota: Você pode selecionar uma seção apenas se a opção Seção da fibra for 
ativada na janela Pref. do usuário. Consulte Exibir ou ocultar seções da 
fibra na página 130 para obter mais detalhes.

Nota: Assim que você adicionar um elemento manualmente, o sinal “*” será 
exibido nas colunas Pos./Len. e Tipo na tabela Elementos.

Quando você adicionar um novo elemento em um link a um elemento ou 
a um grupo de elementos existente, os valores de Perda e de Refletância 
são definidos como "---" e o limite passa/falha não é aplicado ao elemento 
recém-adicionado. Em consequência, o estado para o novo elemento é 
refletido como desconhecido. O status de aprovação/falha global pode ser 
afetado depois de adicionar um elemento a um elemento existente. 
Consulte Status de aprovação/falha global na página 165 para obter mais 
detalhes. Os elementos adicionados são levados em conta para 
determinar o estado de passa/falha de um grupo de elementos.

Nota: Você não pode inserir elementos nos links que resultaram de uma 
sequência de aquisição multifibra com o interruptor MPO.
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Para adicionar um elemento:

1. Abra um arquivo iOLM.

2. Selecione um elemento existente na composição de link onde você 
deseja adicionar o novo elemento.

OU

Selecione um elemento na guia Elementos.

3. Toque e segure sobre o elemento para visualizar o menu de contexto e 
selecione Adicionar elemento.
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4. Na caixa de diálogo Novo elemento, faça o seguinte:

4a. Selecione a localização onde você deseja adicionar o novo 
elemento.

4b. Selecione o tipo do novo elemento.

Nota: O divisor 2:N e os elementos personalizados são exibidos na lista de tipos 
de elemento se estiverem presentes nos arquivos iOLM selecionados.

4c. Toque em OK para confirmar as alterações e fechar a janela. 
Toque em Cancelar para ignorar suas alterações e fechar a 
janela.
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Para adicionar um elemento em uma seção da fibra:

1. Abra um arquivo iOLM.

2. Selecione uma seção de fibra existente na composição de link onde 
você deseja adicionar o novo elemento.

OU

Selecione a seção na guia Elementos.

3. Toque e segure sobre a seção da fibra para exibir o menu de contexto 
e selecione Adicionar elemento.
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4. Na caixa de diálogo Novo elemento, faça o seguinte:

4a. Insira a posição que melhor atende as suas necessidades. Para 
alterar as unidades de distância, consulte Selecionar unidades de 
distância na página 131.

4b. Selecione o tipo do novo elemento.

Nota: O divisor 2:N e os elementos personalizados são exibidos na lista de tipos 
de elemento se estiverem presentes nos arquivos iOLM selecionados.

4c. Toque em OK para confirmar as alterações e fechar a janela. 
Toque em Cancelar para ignorar suas alterações e fechar a 
janela.
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Excluir elementos

O aplicativo permite que você exclua manualmente elementos 
adicionados.

Nota: Você não pode excluir elementos no link de uma medição de loopback da 
medição original, mas você pode excluir os elementos adicionados 
quando estiver trabalhando com as medições de divisão.

Para excluir um elemento:

1. Abra um arquivo iOLM.

2. Na composição do link, selecione o tipo de elemento que deseja 
excluir.

OU

Selecione o elemento que deseja excluir na guia Elementos.

3. Toque e segure sobre o elemento para visualizar o menu de contexto e 
selecione Excluir elemento.

4. Quando o aplicativo solicitar, selecione Sim para excluir o elemento ou 
em Não para cancelar sua escolha.
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Analisar links

O aplicativo permite que você analise novamente as medições a partir das 
guias Visualização de link ou Elementos Quando você reanalisa o link, 
ele regenera todos os elementos da medida adquirida e redefine os 
valores de início e de fim de link. Quando uma medição é analisada 
novamente, qualquer elemento relacionado à composição, aos valores e 
às características do link, bem como o status de aprovação/falha global, é 
atualizado. Todos os elementos adicionados manualmente são removidos 
do link.

Nota: Você não pode analisar elementos no link de uma medição de loopback 
(tanto para uma medição original quanto para medições de divisão).

Para analisar o link:

1. Abra um arquivo iOLM.

2. Na guia Visualização de link ou Elementos, toque e segure para ver o 
menu do contexto e selecione Analisar link.

3. Quando o aplicativo solicitar, selecione Sim para analisar o link ou em 
Não para cancelar sua escolha.
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Visualizar informações de medição
Você pode encontrar informações sobre a medição na aplicação, tais 
como o nome do arquivo, a data de aquisição, o estado de aquisição e a 
configuração de teste usada.

Para visualizar informações sobre a medição:

Na janela principal, toque em Info.

Nota: Se o autonomeamento de arquivo não estiver configurado, o nome do 
arquivo será "---". Consulte Nomear arquivos de traço automaticamente na 
página 32 para obter mais detalhes.
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Vendo resultados multifibra
Assim que você iniciar uma sequência de aquisição multifibra, será 
exibido um resumo do status de aprovação/falha global para todo o cabo 
MPO. Os resultados são exibidos como processos de aquisição. 
Informações detalhas são também apresentadas para cada fibra.

O resumo não é exibido ao abrir um novo arquivo ou se uma sequência de 
aquisições for iniciada e o interruptor óptico MPO conectado 
externamente não estiver conectado à unidade.

Depois que uma sequência de aquisições é concluída ou interrompida, 
você pode selecionar um medição específica e exibir os resultados.

Quando os resultados forem exibidos, você poderá observar que todas as 
12 fibras de um cabo de teste MPO não têm exatamente o mesmo 
comprimento. Isso pode ser explicado pelo tipo de conector usado. A 
extremidade da fibra APC tende a ser menos refectiva em relação à 
extremidade da fibra UPC, e a precisão da posição também é diferente 
entre as duas. A confiabilidade de distância variará dependendo do 
Optimode escolhido e a unidade OTDR usada. Por exemplo, usar um 
módulo FTB-720C com o modo Fast Short Link fornecerá os priores 
resultados e um módulo FTB-750C usado no modo Short Link Close Events 
fornecerá os melhores resultados.

Indica se os valores
de perda e

refletância dos
conectores SPSB

estão em
conformidade com

os limites
recomendados.
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Algumas vezes, conexões APC MPO não podem ser detectadas, já que 
nenhuma perda ou refletância são observadas. Além disso, se você usar os 
Optimodes SLCE e FSL, este último será convertido em um conector em 
vez de uma emenda quando nenhuma refletância for encontrada em um 
elemento.

Quando um interruptor MPO está conectado, o aplicativo gerencia as 
fibras do cabo como fibras individuais com seus próprios elementos. 
Nenhum tratamento posterior é realizado para alinhar os elementos 
detectados em todas as fibras, ou para adicionar elementos que podem 
não ter sido detectados em algumas fibras.

Você pode ver as normas de certificação predefinidas aplicadas a cada 
fibra e o estado de passa/falha correspondente tocando no ícone de 
estado no final da linha.

Você pode definir sua unidade para gerar um relatório automaticamente 
após cada sequência. Para mais informações, consulte Ativando a criação 
automática de relatórios na página 127.
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15 Gerenciando arquivos
O gerenciamento dos seus arquivos pode ser realizado usando os botões 
de atalho ou no menu Arquivo.

Abrir arquivos 
Você pode abrir os arquivos diretamente do aplicativo para visualizá-los.

Para abrir um arquivo:

1. Na janela principal, toque no botão .

OU

No Menu principal, toque em Arquivo e, em seguida, toque em Abrir.

2. Selecione o arquivo que você quer abrir e toque em Abrir.
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Salvar arquivos
Você pode salvar os arquivos manualmente para referência futura. Se 
quiser exportar automaticamente seus arquivos no formato Bellcore ao 
salvar uma medição, consulte Salvar arquivos no formato Bellcore na 
página 124 para obter mais detalhes.

Nota: Se um arquivo OTDR Bellcore (.sor) já existir no disco, um número entre 
parênteses será imediatamente incrementado no final do arquivo para 
evitar uma sobreposição indesejada.

Nota: O formato .sor não é suportado pela medição de loopback bidirecional.

Para salvar um arquivo:

Na janela principal, toque no botão .

OU

No Menu principal, toque em Arquivo e, em seguida, toque em Salvar.
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Para salvar um arquivo com um nome diferente ou em outro 
local:

1. No Menu principal, toque em Arquivo e, em seguida, toque em 
Salvar como.

2. Selecione o local onde você armazenará seu arquivo, conforme 
necessário.

3. Mude o nome do arquivo conforme necessário.

4. Toque em Salvar.
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Exportando arquivos no formato Bellcore
Você pode exportar um arquivo OTDR Bellcore no disco manualmente. 
Você também pode optar por exportar arquivos automaticamente no 
formato Bellcore sempre que uma medição do iOLM for salva. Consulte 
Salvar arquivos no formato Bellcore na página 124 para obter mais 
detalhes.

Se múltiplos comprimentos de onda são apresentados na medida iOLM, 
um arquivo Bellcore (.sor) é gerado para cada comprimento de onda.

Nota: O formato .sor não é suportado pela medição de loopback bidirecional.

Nota: Quando uma medição bidirecional é carregada na memória, o botão 
Exportar é desabilitado.

Para exportar um arquivo manualmente no formato Bellcore:

1. No Menu principal, toque em Arquivo e, em seguida, toque em 
Exportar.
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2. Selecione o local onde você armazenará seu arquivo, conforme 
necessário.

3. Mude o nome do arquivo conforme necessário.

4. Toque em Salvar.

Nota: Quando você tenta gerar um arquivo .sor e a medida iOLM não contém as 
medidas OTDR intermediárias necessárias, você é notificado que o arquivo 
não foi gerado, e qual a razão disso. Se interromper a geração do arquivo 
.sor, você também será notificado que o arquivo não foi gerado.

Gerar um relatório
Você pode gerar relatórios para os resultados do iOLM, do medidor de 
potência, ou do iOLM e do medidor de potência combinados.

É possível personalizar o conteúdo do seu relatório. Consulte Personalizar 
relatórios na página 126 para obter mais detalhes. Você também pode 
definir o aplicativo para gerar um relatório sempre que uma medição for 
salva. Consulte Ativando a criação automática de relatórios na página 127 
para obter mais detalhes.

Nota: No Internet Explorer, você tem que ativar a opção Imprimir Cores e 
Imagens da Tela de Fundo em Arquivo > Configuração de Página para 
imprimir o relatório corretamente.
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Para gerar um relatório:

1. Na janela principal, toque no botão .

OU

No Menu principal, toque em Arquivo e, em seguida, toque em 
Relatório.

2. Selecione o local onde você armazenará seu arquivo, conforme 
necessário.

3. Mude o nome do arquivo conforme necessário.

4. Toque em Salvar.
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16 Manutenção
Para ajudar a garantir uma operação duradoura e sem problemas:

 Sempre inspecione os conectores de fibra óptica antes da sua 
utilização e limpe-os se necessário.

 Mantenha a unidade livre de poeira.

 Limpe a caixa da unidade e o painel frontal com um pano ligeiramente 
umedecido com água.

 Armazene a unidade a temperatura ambiente e em ambiente limpo e 
seco. Mantenha a unidade afastada da luz solar direta.

 Evite a umidade excessiva ou flutuações significativas de temperatura.

 Evite choques e vibrações desnecessários.

 Caso sejam derramados líquidos sobre ou no interior da unidade, 
desligue imediatamente a alimentação, retire-a de fontes de 
alimentação externas, remova as baterias e deixe a unidade secar 
totalmente.

AVISO
A utilização de controles, ajustes e procedimentos que não os aqui 
especificados, nomeadamente para operação e manutenção, 
poderão implicar em exposição a radiações perigosas ou 
comprometer a proteção fornecida por essa unidade.
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Como limpar os conectores do EUI
A limpeza regular dos conectores EUI ajuda a manter o melhor 
desempenho. Não é necessário desmontar a unidade.

Como limpar os conectores do EUI :

1. Remova o EII do instrumento para expor o casquilho de metal e a 
placa de base do conector.

2. Umedeça uma ponta de limpadora de 2,5 mm com uma gota de 
solução de limpeza de grau óptico.

IMPORTANTE
Se ocorrer algum dano aos conectores internos, o gabinete do 
módulo terá que ser aberto e será necessária uma nova calibração.

AVISO
Olhar para o conector óptico enquanto que a fonte de luz estiver 
ativa resultará danos em danos oculares permanentes. EXFO 
recomenda enfaticamente que você DESLIGUE o aparelho antes de 
prosseguir com o procedimento de limpeza.

Empurrar

Ligar

Puxar
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3. Lentamente introduza a ponta de limpadora no adaptador EUI até sair 
do outro lado (um lento movimento giratório no sentido horário pode 
ajudar).

4. Com cuidado dê um volta completa com a ponta limpadora e continue 
a girar, retirando-a ao mesmo tempo.

5. Repita os passos 3 a 4 com uma ponta de limpeza seca.

Nota: Não toque na extremidade macia da ponta de limpeza.

6. Limpeza o casquilho de metal na porta do conector da seguinte forma:

6a. Coloque uma gota de solução de limpeza de grau óptico em um 
pano de limpeza sem fiapos.

6b. Limpe delicadamente o conector e o casquilho de metal.

6c. Com um pano seco sem fiapos limpe as superfícies parecidas 
para que o conector e o casquilho de metal fiquem perfeitamente 
secos.

6d. Verifique a superfície do conector com uma sonda de inspeção 
de fibra (por exemplo, a FIP da EXFO).

IMPORTANTE
Evitar o contato entre a ponta da garrafa e o pano de limpeza, e 
secar a superfície rapidamente.

3

4 5
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Manutenção
Recalibração da Unidade
7. Coloque o EUI de volta no instrumento (aperte e gire no sentido 
horário).

8. Descarte o pano ou a ponta de limpeza após a utilização.

Recalibração da Unidade
As calibrações da fabricação e do centro de serviço da EXFO são baseadas 
no padrão ISO/IEC 17025 (Requisitos gerais para a competência de 
laboratórios de teste e de calibração). Essa norma diz que os documentos 
de calibração não devem conter um intervalo de calibração e que o 
usuário é responsável por determinar a data de calibração segundo a 
utilização efetiva do instrumento.

A validade das especificações depende das condições de funcionamento. 
Por exemplo, o período de validade da calibração pode ser superior ou 
inferior, dependendo da intensidade da utilização, das condições 
ambientais e da manutenção da unidade, assim como dos requisitos 
específicos para sua aplicação. Todos esses elementos devem ser levados 
em consideração para a determinação do intervalo de calibração 
apropriado para essa unidade em particular da EXFO.

Em condições normais de utilização, o intervalo recomendado para o seu 
Analisador inteligente de enlaces ópticos é: um ano.

Para as novas unidades entregues, a EXFO determinou que o 
armazenamento do produto por até seis meses entre calibração e 
embarque não afeta seu desempenho (Política PL-03 da EXFO).
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Manutenção
Reciclagem e descarte
Para ajudar você com o acompanhamento da calibração, a EXFO fornece 
uma etiqueta de calibração especial que está em conformidade com a 
norma ISO/IEC 17025 e indica a data de calibração da unidade, fornecendo 
espaço para indicar a data de vencimento. A menos que você já tenha 
estabelecido um determinado intervalo de calibração com base em seus 
próprios dados empíricos e requisitos, a EXFO recomenda que a próxima 
data de calibração seja estabelecida de acordo com a seguinte equação:

Próxima data de calibração = data da primeira utilização (se menor 
de seis meses após a data de calibração recomendada) + período de 
calibração recomendado (um ano) 

Para garantir que a sua unidade esteja em conformidade com as 
especificações publicadas, a calibração pode ser realizada em um centro 
de serviço EXFO ou, dependendo do produto, em um dos centros de 
serviço autorizados da EXFO. As calibrações na EXFO são realizadas 
utilizando padrões rastreáveis por institutos nacionais de metrologia.

Nota: Você pode ter adquirido um plano FlexCare que cobre calibrações. 
Consulte a seção Serviços e reparos desta documentação do usuário para 
obter mais informações sobre como entrar em contato com os centros de 
serviço e para ver se o seu plano é qualificado.

Reciclagem e descarte

Para obter informações completas de reciclagem e descarte, acesse o 
EXFO site em www.exfo.com/recycle. 

Este símbolo significa que o produto deve ser reciclado ou 
descartado (incluindo acessórios elétricos e eletrônicos) em 
conformidade com a regulamentação local. O produto não 
deve ser descartado em recipientes de lixo doméstico.
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17 Resolução de problemas
Visualização da documentação online

Uma versão online do Analisador inteligente de enlaces ópticos guia do 
usuário está sempre disponível no aplicativo.

Para acessar a ajuda online:

Na parte inferior do Menu Principal, toque em .

Contato com o grupo de suporte técnico
Para obter suporte por parte do serviço pós-venda ou suporte técnico para 
este produto, entre em contato com EXFO através de um dos seguintes 
números. O Grupo de Suporte Técnico está disponível para receber as 
suas chamadas de segunda-feira a sexta-feira, das 8:00 às 19:00 (horário da 
costa leste da América do Norte).

 

Para obter informações detalhadas sobre o suporte técnico e uma lista de 
outros locais em todo o mundo, visite o site da EXFO em www.exfo.com.

Se você tiver comentários ou sugestões sobre esta documentação do 
usuário, pode enviá-los para customer.feedback.manual@exfo.com.

Para acelerar o processo, tenha disponível informações como o nome e 
número de série (consulte a etiqueta de identificação do produto), assim 
como a descrição do seu problema.

Technical Support Group
400 Godin Avenue
Quebec (Quebec) G1M 2K2
CANADÁ

1 866 683-0155 (EUA e Canadá)
Tel.: 1 418 683-5498
Fax: 1 418 683-9224
support@exfo.com
Analisador inteligente de enlaces ópticos 195

http://www.exfo.com


Resolução de problemas
Visualização de informações em sobre seu iOLM
Visualização de informações em sobre seu 
iOLM

Você pode ver informações sobre o iOLM, como o número de versão e 
informações de contato para suporte técnico, na janela Sobre.

Para exibir informações do iOLM:

Na janela principal, toque em .

Transporte
Ao transportar a unidade, mantenha um intervalo de temperaturas dentro 
das especificações. Podem ocorrer danos de transporte devido ao 
manuseio incorreto. Recomenda-se o seguinte procedimento para 
minimizar as chances de danos:

 Embale a unidade na embalagem original em que foi enviada.

 Evite umidade excessiva ou flutuações significativas de temperatura.

 Mantenha a unidade afastada da luz solar direta.

 Evite choques e vibrações desnecessários.
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18 Garantia
Informações gerais

A EXFO Inc. (EXFO) garante que esse equipamento estará livre de defeitos 
de material e fabricação por um período de um ano a partir da data 
original de envio . A EXFO também garante que este equipamento atende 
às especificações aplicáveis sob uso normal.

Durante o período de garantia, a EXFO, por critério próprio, reparará, 
substituirá ou emitirá créditos para produtos defeituosos, além de verificar 
e ajustar o produto, sem custos, caso o equipamento precise de ser 
reparado ou se a calibragem original estiver errada. Se o equipamento for 
devolvido para verificação de calibragem durante o período de garantia e 
for descoberto que ele atende a todas as especificações publicadas, a 
EXFO fará a cobrança das tarifas padrão de calibragem.

IMPORTANTE
A garantia pode não se aplicar ou ser considerada nula e violada se:

 a unidade foi adulterada, reparada ou mexida por pessoas não 
autorizadas ou não pertencentes à EXFO;

 a etiqueta da garantia foi removida;

 foram retirados parafusos da caixa que não foram os 
especificados neste guia;

 a caixa foi aberta de um modo diferente do explicado neste 
guia;

 o número de série da unidade foi alterado, apagado ou 
removido;

 a unidade foi manuseada indevidamente, de forma negligente 
ou danificada acidentalmente.
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Garantia
Responsabilidade
A PRESENTE GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS 
EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE 
LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E 
ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. EM CASO ALGUM A 
EXFO SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU 
CONSEQUENTES.

Responsabilidade
A EXFO não será responsável por quaisquer danos resultantes da 
utilização do produto, nem será responsável por qualquer falha em termos 
de desempenho de outros itens associados ao produto, ou pelo 
funcionamento de qualquer sistema de que o produto possa fazer parte.

A EXFO não será responsável por danos resultantes da utilização 
inadequada ou não autorizada do produto, dos respectivos acessórios e do 
software.
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Garantia
Exclusões
Exclusões
A EXFO reserva-se no direito de realizar alterações em termos de design 
ou construção de qualquer dos seus produtos, a qualquer momento, sem 
incorrer na obrigação de alterar unidades já adquiridas. Os acessórios, 
incluindo mas não limitando a fusíveis, luzes piloto, baterias e interfaces 
universais (EUI) utilizados pelos EXFO produtos, não estão cobertos por 
esta garantia.

Essa garantia exclui falhas resultantes de: utilização ou instalação 
inadequada, desgaste normal, acidente, abuso, negligência, incêndio, 
enchente, raios ou outros atos da natureza, causas externas ao produto ou 
outros fatores que estão além do controle da EXFO.

Certificação
A EXFO certifica que este equipamento satisfazia as especificações 
anunciadas no momento em que saiu da fábrica.

IMPORTANTE
No caso de produtos equipados com conectores ópticos, a EXFO 
cobrará uma taxa para a substituição de conectores danificados 
devido a má utilização ou limpeza.
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Garantia
Assistência e reparos
Assistência e reparos
A EXFO compromete-se a prestar serviços de assistência e reparo nos 
cinco anos seguintes à compra do produto.

Para enviar qualquer equipamento para assistência ou reparo:

1. Ligue para um dos centros de assistência autorizados da EXFO 
(consulte EXFO Centros de serviços internacionais na página 202). A 
equipe de suporte determinará se o equipamento necessita de 
assistência, reparo ou calibragem.

2. Caso o equipamento tenha de ser devolvido à EXFO ou centro de 
assistência técnica autorizado, a equipe de suporte emitirá um 
número de Autorização de devolução da mercadoria (RMA) e 
fornecerá um endereço para a respectiva devolução.

3. Se possível, faça backup dos dados antes de enviar a unidade para 
reparo.

4. Embale o equipamento na sua embalagem original de entrega. 
Assegure-se de que inclui uma declaração ou relatório com a 
descrição detalhada do defeito e das condições sob as quais foi 
observado.

5. Devolva o equipamento, em correio pré-pago, para o endereço 
indicado pelo pessoal do suporte. Não se esqueça de escrever o 
número da RMA. A EXFO vai recusar e devolver qualquer pacote em 
que não constar um número de RMA.

Nota: Será aplicada uma taxa de configuração de teste às unidades devolvidas 
que, ao serem testadas, satisfaçam as especificações aplicáveis.
200 iOLM



Garantia
Assistência e reparos
Após o reparo, o equipamento será devolvido com um relatório de reparo. 
Se o equipamento não estiver coberto pela garantia, será cobrado o valor 
mencionado no relatório. A EXFO assumirá os custos de envio do 
equipamento que estiver coberto pela garantia. O seguro de envio cabe ao 
cliente.

As novas calibragens de rotina não estão incluídas em nenhum plano de 
garantia. Já que calibragens/verificações não estão cobertas pelas 
garantias básicas ou prolongadas, você poderá optar por adquirir Pacotes 
FlexCare de Calibragem/Verificação para um período específico. Entre em 
contato com um centro de assistência autorizado (consulte EXFO Centros 
de serviços internacionais na página 202).
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Garantia
EXFO Centros de serviços internacionais
EXFO Centros de serviços internacionais
Se o seu produto necessitar de assistência, entre em contato com o centro 
de assistência autorizado mais próximo.

Para ver a rede da EXFO de Centros de Serviços Certificados operados por 
parceiros mais próxima de você, consulte o site corporativo da EXFO para 
obter a lista completa dos parceiros de serviços: 
http://www.exfo.com/support/services/instrument-services/
exfo-service-centers.

Centro de assistência técnica da sede 
da EXFO
400 Godin Avenue
Quebec (Quebec) G1M 2K2
CANADÁ

1 866 683-0155 (EUA e Canadá)
Tel.: 1 418 683-5498
Fax: 1 418 683-9224
support@exfo.com 

Centro de assistência técnica da 
EXFO Europa
Winchester House, School Lane
Chandlers Ford, Hampshire S053 4DG
INGLATERRA

Tel.: +44 2380 246800
Fax: +44 2380 246801
support.europe@exfo.com 

EXFO Telecom Equipment
(Shenzhen) Ltd.
3rd Floor, Building C,
FuNing Hi-Tech Industrial Park, Nº 71-3, 
Xintian Avenue, 
Fuhai, Bao’An District, 
Shenzhen, China, 518103

Tel: +86 (755) 2955 3100
Fax: +86 (755) 2955 3101
support.asia@exfo.com 
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