elemeNtY pOŁĄcZeNiOWe | sPECjaLNE ELEMENTY OPTYCZNE

piGtAil WielOZADANiOWY pW-sm, pW-mm
CeCHy:
• pigtail wielozadaniowy służy do podłączania gołego włókna do urządzeń pomiarowych, testowych
lub bezpośrednio do urządzeń telekomunikacyjnych
• połączenia wykonywane za pomocą pigtaila wielozadaniowego są odpowiednie dla celów testowych
z pomiarami zbliżonymi do standardowo zakończonego włókna
• możliwość podłączania gołego włókna do pigtaila bez użycia obcinarki
• pigtaile dostępne w wersjach: PC i APC w standardzie SC, FC, ST, dla włókna SM i MM

DAne teCHniCZne:
typ włókna

PW-SM

PW-MM

jednomodowe 9/125 μm

wielomodowe 62,5/125 μm

długość pigtaila [m]

1

straty wtrąceniowe IL [dB]

typ. < 0,5

straty odbiciowe IL [dB]

< 45

adapter złącza optycznego

SC, FC, ST

liczba połączeń

1000 min.

temperatura pracy [°C]

-10 do +30

Pigtail wielozadaniowy PW-SM

prZeDŁUżAcZe śWiAtŁOWODOWe pB, psB
CeCHy:
• przedłużacz bębnowy umożliwia wielokrotne zwijanie i odwijanie oraz bezpieczną eksploatację kabla
światłowodowego
• możliwość zakończenia złączami w standardzie E-2000, SC, FC, ST, F-3000, LC
• w przypadku Przedłużacza PB jeden koniec przedłużacza przymocowany do bębna, drugi koniec kabla ze złączami
ukrytymi w specjalnej osłonie z węża hermetycznego, do rozwijania i zaciągania do instalacji wtórnej
• w przypadku Przedłużacza PSB jeden koniec przedłużacza przymocowany do bębna na stałe ze złączami wpiętymi
w listwę komutacyjną, drugi koniec kabla ze złączami ukrytymi w specjalnej osłonie z węża dwudzielnego,
do rozwijania
• możliwość połączenia dwóch punktów oddalonych od siebie do 500 m (Przedłużacz PSB)
• do przedłużaczy zastosowany został kabel typu PSKD, polowy o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie,
dostosowany do wielokrotnego zginania, średnica 7 mm

DAne teCHniCZne:

Przedłużacz światłowodowy PB
PB

PSB

pojemność kabla [m]

od 100 do 200

200

500

średnica kabla [mm]

7

10

7

liczba złączy

12

standard złączy

E-2000, SC, FC, ST, F-3000, LC

wymiary szer./wys./głęb. [mm]

370/480/250

510/700/250

SpoSÓB ZAmAwiAniA:
PSB - przedłużacz światłowodowy do 500 m kabla
TELEkOM

CaTV

LaN

FTTx

PON

Przedłużacz światłowodowy PSB
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