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Adaptery światłowodowe
simplex, duplex
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Adapter umożliwia połączenie ze sobą jednego (simplex) lub dwóch (duplex) złączy 
światłowodowych o tym samym standardzie. Zawierają tuleję połączeniową dzięki 
czemu połączenie dwóch złącz jest trwałe i stabilne. Dzięki otworom adapter można 
zamontować do płyty czołowej przełącznicy oraz gniazdach abonenckich.

Pigtail światłowodowy SC/APC
SM LSZH G.657A1, 0,9mm
Pigtail światłowodowy produkowany z jednomodowego, simpleksowego kabla 
światłowodowego zakończonego z jednej strony złączem SC/APC. 
Zapewnia najlepsze cechy transmisyjne i właściwości optyczne. 
Powłoka kabla wykonana została z tworzywa bezhalogenowego LSZH (Low Smoke 
Zero Halogen), nie wydzielającego szkodliwych gazów podczas pożaru. 

SPECYFIKACJA

Wykonany z wysokiej jakości materiałów

Wykonany w technologii jednolitego odlewu

Znikome tłumienie wtrąceniowe

Zastosowanie w szeroko pojętych sieciach teletechnicznych

Zaślepki zabezpieczające przezroczyste (w adapterach SC/APC)

Typ obudowy: plastik

Temp. pracy: od -40 do +80°C

Kolor: zielony - adapter do złącz typu APC 

Kolor: niebieski - adapter do złącz typu PC/UPC 

Straty wtrąceniowe IL: typ. 0.15dB, max 0.3dB

Złącze
Kod 

produktu
Kod EAN

SC/APC simplex 24765 5907690131715 

SC/APC duplex 24766 5907690131722 

LC/APC duplex 26681 5907690132910

LC/PC suplex 26680 5907690132927

FC/UPC simplex 26616 5907690132040

Adaptery

SPECYFIKACJA

Znikome tłumienie wtrąceniowe:  IL w granicy 0,1 dB

Temp. pracy: od -40 do +85°C

Średnica 0.9mm

Insertion Loss: <= 0.2 dB

Return Loss: >= 65 dB

Repeatability: <= 0.1 dB

Durability:
<= 0.2 dB typical change 
1000 matings

Interchangeability: <=0.1 dB

Długość [m]
Kod 

produktu
Kod EAN

1 3742 5907690133269

1.5 8047 5907690132019 

2 3739 5907690133276

Pigtaile
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Gniazdo optyczne abonenckie BOX-2C
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Gniazdo światłowodowe BOX-2C jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania u 
klientów końcowych lub przy zakańczaniu kabli gdzie nie ma potrzeby prowadzenia 
dużej ilości włókien. 
Puszka posiada miejsce na dwa adaptery typu SC simplex lub LC duplex. 
Zaprojektowana została tak, aby umożliwić szybkie i proste zakończenie i montaż 
włókien światłowodowych.
Posiada miejsce na organizację nadmiaru zapasu włókien oraz posiada miejsce na dwie 
osłonki spawów. 
Gniazdo przeznaczone jest do instalacji naściennej.

Mini tacka - kaseta światłowodowa FTTH

Miniaturowa, dwuczęściowa mini tacka - kaseta światłowodowa.
Miniaturowe wymiary pozwalają na instalację kasety w małych przełącznicach, 
kanałach teletechnicznych lub Telekomunikacyjnych Skrzynkach 
Mieszkaniowych (TSM). 
Zamykana na dwa zatrzaski - nie są potrzebne narzędzia. Możliwość montażu 
naściennego dzięki dwóm otworom umieszczonym po obu końcach. 
Posiada miejsce na organizację nadmiaru zapasu włókien oraz posiada miejsce 
na dwie osłonki spawów. 

Kod produktu Kod EAN

26599 5907690132057

Gniazdo optyczne FTTH 2F, BOX-2C

SPECYFIKACJA

Posiada pokrywkę na zatrzaski

Posiada miejsce na dwa adaptery SC Simplex lub LC Duplex

Maksymalna liczba spawów - 2

Ilość portów na adaptery - 2

Maksymalna długość zapasu włókna 0,9mm - 2m

Kolor - biały

Stopień ochrony mechanicznej - IK08

Wymiary -  85x85x24 mm

SPECYFIKACJA

2 samoblokujące wejścia kabla FTTH-2J (2x3mm)

Materiał wykonania: ABS

Maksymalna liczba spawów - 2

Uchwyty na 2 osłonki spawu

Maksymalna długość zapasu włókna 0,9mm - 0,5m

Kolor - biały

Wymiary: 95x47x11mm

Kod produktu Kod EAN

26613 5907690132149

Mini tacka - kaseta światłowodowa
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