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Descopera cele mai noi
produse AFL
FOCIS Lightning 2 & FlexReporter

AFLA DETALII

FOCIS Lightning2
AFL FOCIS Lightning2 este un
microscop digital compact care
captează și afișează întreaga
imagine a feței conectorului MPO
în mai puțin de două secunde.
Printr-o singură apăsare de buton
microscopul realizează
focalizarea și centrarea automată
și analiză de tip Pass/Fail atât la
nivelul întregului conector, cât și
pentru fiecare fibră individuală.

» Afla detalii

FlexReporter
FlexReporter este o suita
software de la AFL ce faciliteaza
transferul masuratorilor de pe
teren si generarea rapida de
rapoarte prin intermediul
tehnologiei cloud. Suita este
compatibila cu toate
echipamentele de masura si
testare produse de AFL si este
compusa din aplicatia mobila
FlexApp, serviciul cloud si
software-ul pentru PC
FlexReports.

» Afla detalii

Dimensiuni mici,
rezultate mari
Cu peste 85% din întreruperile
rețelei atribuite conectorilor
murdari și/sau deteriorați, este
esențial să curățați fiecare
conexiune de fibră!
Dispozitivele de curățare
originale One-Click® (de tip
Push) sunt o modalitate ușor de
utilizat de a curăța rapid
conectorii optici.

» Afla mai mult

Descarca gratuit

Ghidul de inspecție pentru curățarea
conectorilor optici

» Descarca Ghidul

Fii la curent cu ultimele
promotii & noutati in
domeniu

Acceaza site-ul Tele Grup
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Fibra Optica
Cupru
Radio
Cabluri, tuburi & echipamente
instalare

Reparatii & calibrari
Consultanta & proiectare
Implementare & Mentenanta
Inchirieri echipamente
Verificare autenticitate aparate
TeleGrup eLearning Center

Solutii Cablare AFL Energy
Solutie Data Centere
Solutie Suflat
Solutie FTTX
Solutie MTP/MPO
Solutie de inspectie & curatare
Solutie Wi-Fi
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