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O pamlOTDR DN-OTDR-AX é um instrumento portátil de alto 
desempenho e múltiplas funções concebidas para a medição de redes 
LAN/WAN, FTTx, PON. Com design robusto e com plataforma em 
Português, este modelo é capaz de testar fibras apagadas e fibras 
ativas, além de executar medições OTDR em redes PON através do 
splitter. Este modelo conta com acessórios embutidos, tais como: 
power meter, localizador de falhas visual e conexão com microscópio 
para análise de conectores no próprio equipamento.

• Medição de redes LAN/WAN, FTTx, PON;
• Fibras Monomodo ( 1310 / 1550 / 1625 nm)
• Capacidade e operação de 8 horas por ciclo de bateria  e 
            20 horas “stand by”;
• Resistencia a poeira, umidade e choque (2m)
• Emissão de resultado “passa ou falha”*
• Software Trace Manager em português;
• Certificados: CE; FCC e FDA
• Acessórios: Power Meter; Localizador de Falhas Visual; 
 Conexão com Microscópio; porta OTDR e OTDR LIVE.

www.dnetworks.com.br

DN-OTDR-AX
PALM OTDR PARA MEDIÇÕES DE REDES ÓPTICAS
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Início Rápido:
em 5 segundos

Armazenamento de Dados:
1000 registros

Multilinguagem: inclusive 
Português

Software LinkImage
Esta ferramenta torna a interpretação dos resultados mais fácil 
e intuitiva para os técnicos, pois traduz o traço de OTDR em 
eventos facilmente identi�cados pelos ícones gerados pelo 
equipamento, tornando a análise mais rápida e precisa.

* Os resultados são apresentados após prévia configuração do equipamento antes dos 
testes
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1310 / 1550 / 1625 nmComprimento de Onda
Range Dinâmico 38 / 37 / 37 dB

Zona Morta de Atenuação 4,5 m
0,8 mZona Morta de Eventos

0,3 / 1,3 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 / 120 / 160 / 240Alcance de Comprimento Onda
Atenuação ± 0.05 dB / dB

±4 dBReflectância
Conector FC, PC, SC, ST, LC

Peso 1 kg
-20°C até 50°CTemperatura de Operação

220 × 110 × 70 mmDimensões (AxLxP)

Power Meter
1310 nm

-40 ~ +8 dBm
1490 nm

-40 ~ +8 dBm
1550 nm

-40 ~ +20 dBm
Comprimento de Onda

Range Dinâmico
1,5 dBPerda de Inserção

Localizador de Falhas Visual
650nm
≥ -3
5 km

Comprimento de Onda
Potência de Saída

Faixa de Medição Máxima

Fonte de Luz
850/1300/1310
1490/1550/1625
≥ -7

Comprimento de Onda
(nm)

Potência de Saída


