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Passivos

Características

Especificações técnicasAs extensões ópticas são cabos de fibra óptica do modelo Tight, dielétricos e pré-conectorizados 
em somente uma extremidade. Estas extensões são de uso interno e sua aplicação mais comum 
é a conectorização de fibras ópticas permitindo a interligação de equipamentos ópticos e 
acessórios de terminação dos cabos, tais como os DIO’s (Distribuidor Interno Óptico) e 
terminações ópticas.

•  Conector: SC 

•  Polimento: PC, UPC ou APC

•  Fibra: monomodo ou multimodo  

•  Modelos: Simplex ou Duplex

•  Mecanismo de travamento: push-pull

•  Montagem: por colagem e polimento

•  Baixa perda de inserção

•  Boa repetitividade

•  Estabilidade sob alta variação de temperatura

•  Diâmetro externo do cordão óptico: 3,0mm

•  Diâmetro núcleo e casca:

        o  Monomodo: 9/125µm

        o  Multimodo: 50 ou 62,5/125µm

•  Comprimento padrão do cordão: 2m

        o  Outros tamanhos sob consulta

•  Tipo de fibra óptica:

        o  Monomodo: G.657A BLI (Bending Low Insensitive)

•  Espectro de comprimento de onda:

        o  Monomodo: 1260 até 1625nm

        o  Multimodo: 850 até 1300nm

Aplicações
• Sensores com interface óptica

• Componentes de terminação

• Distribuição de sinais ópticos

• Sistemas FTTx

• Redes PON

• Redes de Telecomunicações

• Redes locais (LANs)

• Datacenter

• Redes de longa distância (WANs)

• CATV

Cor do conector

Cor do revestimento Amarelo Amarelo Alaranjado

Azul Verde Bege

Monomodo Multimodo

SC/UPC LC/UPC SC/APC LC/APC SC/PC LC/PC

Perda de inserção (dB)  (até 500 conexões)

Perda de retorno (dB)

Repetibilidade (dB)

Margem de variação (dB)

≤0,1

≤0,2 ≤0,3 ≤0,3

≥50

≤0,2 ≤0,3

≥60 ≥35

Resistência à tração

Resistência à tensão

Compatível com fibras padrão 

Elemento de reforço do cordão Kevlar

ITU-T G.652

100N

≤12 kg/100mm

Raio de curvatura

Temperatura de operação

Temperatura de armazenamento

Umidade (°C) 90% (sem condensação)

-20°C a +80°C

≥30 mm 

-20°C a +80°C

Modelos disponíveis
Part Number

EXTM3020SCA

Descrição

Extensão óptica monomodo com 2 metros 3mm conector SC APC e Fibra G657A

EXTM3020SCP Extensáo óptica monomodo com 2 metros 3mm conector SC UPC e Fibra G657A

*Para demais modelos, fale com uma de nossas consultoras.


