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O medidor óptico para redes GPON ST805C segue a 
filosofia dos produtos Satcab Systems, sendo um 
instrumento robusto e fácil de utilizar nas tarefas do
dia a dia realizadas pelos instaladores de redes GPON 
com dados e TV. O ST805C permite a medição de 

todos os comprimentos de onda PON 1310nm, 
1490nm e 1550nm. O ecrã iluminado facilita as leituras 
de noite e em locais de pouca iluminação. A bateria 
recarregável integrada possui uma grande 
autonomia. O aparelho é fornecido com bolsa e 
certificado de calibração. 

 
 
 

 

 
Características: 
 

• Modo de passagem 

• Visualização simultâneo da potência óptica 1310nm, 1490nm e 1550nm 

• Ampla gama de medição com até 3 grupos de intervalos e indicação do estado de 
conformidade da medição 

• Baixo consumo de energia, com desativação automática 

• Visor LCD iluminado   

• Suporta medição de ‘burst’ na via de retorno (1310nm) 

• Configuração via PC e transferência de dados de medição 

• Indicado para redes PON de qualquer tipo (APON, BPON, GPON, EPON) 

• Dimensões compactas e peso ligeiro 

 
Aplicações: 
 

• Redes PON de qualquer tipo (APON, BPON, GPON, EPON), com e sem RF Overlay  

• Redes CATV e FTTH ponto a ponto  



 

INFORMAÇÃO DE PRODUTO 
 
Especificações Técnicas: 
 

Parâmetro ST805C-B 
Espectro por porta (nm) 1490: 1470-1505 

1550: 1535-1570 
1310: 1260-1360 

Comprimentos de onda calibrados (nm)  1310, 1490, 1550 

Intervalo de medição (dBm) Via descendente: 1490nm: -45- +10 
Via descendente: 1550nm: -45- +23 

Via de retorno (const. ou burst): 1310nm: -40- +10 

Potência de entrada máxima (dBm) 1310nm/1490nm: +10; 1550nm: +26 

Perda de inserção em modo passagem 
(dB) 

<1,5 

Isolamento entre portas (dB)                             >40  

Resolução (dB) 0,01 

Precisão (dB) ± 0,5 

Unidade de medição dBm  xW 

Conector óptico SC/APC  
 

Visor LCD monocromático com iluminação 

Alimentação Bateria de iões de lítio recarregável (incl. carregador 6) 

Autonomia de alimentação (h) 18h (operação contínua) 

Temperatura ambiente (ºC) -10 - +60 ºC 

Peso (g) 330 

Dimensões (mm) 200x90x43 

Acessórios Bolsa 

Certificado de calibragem Sim 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mais informação: 
 

Satcab – Satélite e Cabo TV, S.A. 

Rua Engenheiro José Rodrigo de Carvalho, 94 - Lt. 11 
4480-484 ÁRVORE | PORTUGAL 
Tel.: 252 670 040 Fax: 252 670 049 
satcab@satcab.pt 


