
 

Презентация на сплайсер AI-9
 



Signal Fire AI-9 използва най-новата технология за подравняване по ядро с автофокус и шест двигателя, едно
ново поколение сплайсер. Машината използва индустриален четириядрен процесор, в момента е една от най-
бързите машини за сплайсване на пазара; с 5-инчов 800Х480 екран с висока резолюция, с до 300 пъти
увеличение на фокуса което прави лесно намирането на влакното с голи очи. Отнема 5 секунди за
изравняване на сърцевината и други 15 за да се изпече, точно това увеличава работната ефективност с 50% в
сравнение на обикновенните сплайсери. 
Самият дизайн и аксесоари говорят сами по себе си. Кутията с инструменти е малка и изискана, с опция за
стол с издръжливост до 100кг за по удобна работа. Основната част за играждането на сплайсера е авиционен
метален корпусен материал.



Siemens stepper motor Roth ROUST linear guide Sanyo lithium battery Aviation metal material
Стъпков двигател на Siemens Линеен водач Roth ROUST Sanyo литиева батерия Авиационен метален материал

Използвани компоненти 



6 мотора

Индустриален

четириядрен чип

процесор

 

5 секундно
сплайсване

Подравняване
на ядрото

15 секундно
изпичане 

10 езика за

свободно

превключване
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Оптичен Сплайсер AI-9



ВГРАДЕН POWER METER И VFL

Измервателна мощност VFL

- Ефективно измерване на загубата на връзка, проверка на
непрекъснатостта и помощ за оценка на качеството на
предаване на влакнеста връзка.

VFL：Always on / flashing / off 

Power Meter： 

850nm/1300nm/1310nm/1490 

nm/1550nm/1625nm Six states



7800mAh батерия с голям капацитет

Автоматизирано отваряне 
за изкарване 

на батерия
 

време за зареждане ≤ 3,5 часа / непрекъснато сплайсване и печене около
240 пъти



Synchronous operation / speed response / no jammed / super experience

INDUSTRIAL QUAD-CORE CHIP CPU
OPTICAL FIBER FUSION SPLICER

Индустриален четириядрен чип

Синхронизирани
операции

Бърз
процесор

Ефективни
изпълнения

По-ниска
консумация на

енергия



С възможност за работа

без изкарване от куфара.

Вграден стол
за работа

Вградена масичка

Издръжливост

Двойно
дъно

100 kg



Включени аксесоари

Сертификат за
калибрация

Оптичен нож

Колани

Резервни
електроди

Захранващ
Aдаптер

Бутилка за
алкохол

Стрипер за 
външна изолация

Четка

Шестограм Куфар

Наръчник,
Гаранционна

карта,
Сертификат

Стрипер за
оптични влакна



Single-Mode, Multi-Mode, FTTH пигтейли, гумоизолиращи и
многовлакнести кабели

Холдър 3 в 1 



включени10 езика

Китайски

Португалски Полски

Английски

Испански

Френски

Тайландски

Руски Италиански

Арабски



Applicable 
Fibers

Splice Loss

Control 
technology

Return loss

Fiber diameter

Fiber Cleave 
Length
Software 
updates Length
Boot time

Fiber alignment 

Splicing time

Heating time 

Heating mode 

Focus mode

Fiber alignment 

Splicing time

Operating 
Conditions

Shrinkable tube 

Product 
protection

Heating time 

Heating mode 

Focus mode

Fiber alignment 

Splicing time

Magnification 

Screen

Operating
Conditions

Shrinkable tube

Product 
protection

Splicing method

Splicing record 
storage

Heating time 

Heating mode 

Focus mode

Tension Test 

Fiber holders

Splicing Mode

Built-in battery 

Power supply

Normal / high precision splicing

Fully automatic、Step by step splicing

60mm、50mm、40mm、25mm 

Waterproof, dust proof, shock-resistant

3 in 1 fiber holder, SM, MM, bare fiber, pigtail,
rubber-insulated, multi fiber cable

10 languages 

Standard 2N

Core/cladding alignment / Manual alignment

5S

15S

Automatic heating（Preheating）

Six motors Auto focus

300 for X or Y view, 150 for X or Y view

5 inch TFT color display

Applicable fibers

Splice loss

Control Technology

Return Loss

Fiber Diameter

Fiber Cleave 
Lenght

Software Update 
Lenght

Boot Time 

SM(G.652&G.657)、MM（G.651）、DS(G.657)、NZDS (G.655)

0.025dB（SM）、0.01dB（MM）0.04dB（DS/NZDS）

 Real-time control and calibration of fusion ARC 

Better than 60DB
Cladding Diameter：80-150μm
Coating Diameter：100-1000μm

Coating less than 250μm：8-16mm
Coating less than 250-1000μm:16mm

Automatically update、 Update by a key

1 second

Synchronize to the phone, the server to cloud storage unlimited

7800 mA high-capacity lithium battery, charging time ≤
3.5 hours, continuous splicing and heating about 240 times
Input AC100-240V 50 / 60HZ, output DC13.5V / 4.8A, the
current power mode can be identified
Temperature r15 ~ +50 ℃, humidity: <95% RH (no condensation)
Working altitude: 0 〜 5000m. Resist max. wind speed: ≤ 15m / s

Language Setting

Параметри


