
Datablad: FiberLert™ 
 
Aktiv fiber detektor i lommeformat 
 

 
 

Lei av å gjette! 
 
Virker SFP modulen   –   JA 
 

 
 
Er det tilkoblet i andre enden   –   JA 
 

 
 
Er polariteten korrekt   –   NEI  
 

 

Med FiberLert™ kan du: 
 
- se etter aktivt lys på MM og SM 
 
- støvfri, ingen fysisk kontakt 
 
- lys og lyd bekrefter optisk effekt 
 
- perfekt for kontroll av polaritet 
 
- rask og enkel kontroll av SFP 
 
 
FiberLert varsler med lys og lyd at det 
er aktiv lys på optisk fiber. Perfekt for 
kontroll av polaritet, test av SFP og 
bekreftelse på tilkobling.  
 
Kan benyttes på både MM og SM, UPC 
& APC optisk fiber med bølgelengder 
fra 850 opp til og med 1625nm. 
 
Uten fysisk kontakt er den sikker i bruk 
og vil ikke påføre støv eller fett på 
fiberoptiske kontakter.  
 
 

FiberLert™ Aktiv fiber detektor 



Generelle spesifikasjoner: 
 

Egenskaper Beskrivelse 

Funksjon Bekrefter infrarødt lys utstrålt fra fiberoptikk med lysende rød LED og lyd 

(kan deaktiveres) 

Kontakttype LC Keramisk ferrul uten fysisk kontakt, inkludert adapter for tilkobling til 

1,25mm ferrul på patchkabel  

Bølgelengde 850 til 1625nm 

Optisk effektområde +3 til -30 dBm 

Resultat Lysene rød LED indikator når optisk effekt er oppdaget 

LightBeat™ Indikator LED indikator blinker hvert andre sekund nå enheten er på,  

og batteriet har tilstrekkelig kapasitet 

Batterisparing Automatisk av etter 5 minutter 

Batterier 2 stk. AAA alkaliske batterier er inkludert 

Batterilevetid Typisk over ett år ved 5 timers bruk per uke 

Fysisk størrelse 7,4 x 3,6 x 26,1 cm, 59g 

Bruksområde temperatur -10 til 50°C  

Bruksområde luftfuktighet 95% (10 til 35°C) ikke kondenserende 75% (35 til 40°C) 

ikke kondenserende ukontrollert < 10 °C 

Bruksområde høyde ≤ 3000m over havet 

Lagringstemperatur -20 til 50 °C 

 
 
 

Bestillingsinformasjon: 

 
Lanse AS  
Sandstuveien 70c, 0680 OSLO 
Tlf: 22 80 19 00 
www.Lanse.no 

Modell Beskrivelse 
 
FiberLert-125 
  

  
FiberLert Aktiv fiber detektor 850 - 1625nm 
  

FiberLert™ Aktiv fiber detektor 
 

http://www.lanse.no/

