
Fiberoptiske Patchkabler og pigtails
Optix patchkabler og pigtails leveres med keramisk zirconia ferrule 
i kvalitetshus, er testet og fremstillet i henhold til ITU og BellCore 
standarderne, og leveres alle med testrapporter. Alle gængse patch
kabler og pigtails er lagervarer og kan leveres fra dag til dag.  
Kablerne er udført i Low Smoke Zero Halogen materialer (LSZH), 
medmindre andet aftales. 

Produktion: 
•  Singlemode (G652D og 

G657A)
•  Multimode (OM1, OM2, 

OM3 og OM4)
•  Standard og special kabler
•  Test af endeflade geometri
•  Fysisk kontakt og convex 

polering
•  Kabler er pakket enkeltvis, 

stabilt og holdbart
•  Produceret i henhold til 

Bellcore GR326CORE/JIS 
C5970C5973

Fordele: 
•  Kan holde til stor  

sidebelastning 
• Let at installere 
• Miljø stabile 
• Fabriksfremstillet  
• kundespecificeret kabler
• God trækaflastning 
• Lavt indsætningstab 
• Ultra lavt retur tab

PATCHKABLER / PIGTAILS
Specifikationer:

Fiber type
Fiberdiameter

Konnektor type

Indsætningstab (typisk)
Indsætningstab (max)

Retur tab (typisk)

Slitagetest (500 samlinger)
Temperatur stabilitet
Temperatur, under drift °C
Temperatur, opbevaring °C

Singlemode
125 ± 0.2µm

SC, FC, ST,  
E2000, LC, 

MU
0.15dB
0.25dB
50dB
55dB
65dB

SC, FC, ST,  
E2000, LC, 

MU
0.2dB
0.3dB

MTRJ

0.3dB
0.4dB
35dB




MTRJ

0.4dB
0.5dB

≤ 0.2dB
≤ 0.3dB

40°C ~ +80°C
40°C ~ +85°C

Multimode
125 ± 0.2µm





PC
UPC
APC



Kundespecificeret mærkning  
og pakning af kabler: 

PATCHKABLER / PIGTAILS
Specifikationer:

Fiber type
Fiberdiameter
Konnektor type
Indsætningstab (typisk)
Indsætningstab (max)

Retur tab (typisk)

Slitagetest (500 samlinger)
Temperatur, under drift °C
Temperatur, opbevaring °C

Singlemode
125 ± 0.2µm  

SC, FC, ST, E2000, LC, MU
0.08dB  
0.1dB  
55dB
70dB  

≤ 0.2dB
40°C ~ +80°C
40°C ~ +85°C

Multimode
125 ± 0.2µm 

SC, FC, ST, E2000, LC, MU
0.08dB 
0.1dB  




PC
UPC

Special kabler
Udover de nævnte konnektorer og fibre, kan Optix også 
producere Patchkabler og Pigtails i forskellige farver. 
Alle Patchkabler kan ligeledes leveres som stålbånds
armeret til f.eks trækning under EDBgulve. 

Mærkning og pakning af kabler
Vi kan tilbyde at mærke og pakke kablerne efter dine 
specifikationer, evt. med en kode, firmanavn og logo 
eller i special emballage. Der må påregnes en længere 
leveringstid afhængig af opgave. Mærkning og embal
lering kan være forbundet med en evt. meromkostning. 


