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Charakterystyka Produktu 

Dane Techniczne 

Szybkozłącze światłowodowe jest pasywnym elementem do przygotowania połączeń optycznych w warunkach polowych. Używane jest w 
obudowach dystrybucyjnych dedykowanych do połączeń pigtailowych lub patchcordowych. Najczęściej wykorzystywane w systemach LAN i 
FTTx. 

Szybkozłącze światłowodowe SC Real APC posiada ferulę fabrycznie zakończoną włóknem optycznym. Włókno te, ma nadany kąt     
ograniczający straty odbiciowe sygnału. Dobrej jakości obudowa złącza gwarantuje doskonałą ochronę przed warunkami       
zewnętrznymi. Niewątpliwą zaletą rozwiązania jest żel dopasowujący współczynniki załamania łączonych włókien optycznych, utrzymu-
jący swoje właściwości nawet w warunkach wielokrotnego łączenia. Fabrycznie nadany kąt włókna, zapewnia bardzo niskie straty 
wtrąceniowe, wysoką powtarzalność połączeń oraz długoletnią pracę rozwiązania. 

Zastosowanie 

Karta Katalogowa 
Szybkozłącze światłowodowe  SC Real APC  
Nr Karty KK_104RF433.XX_03.19 

Kąt cięcia (stopnie) 
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Dane Techniczne 

Sposób zamawiania 

Nazwa Indeks 

Szybkozłącze SC/ Real APC, single mode (do kabla 0.9mm) 104RF433.09 

Szybkozłącze SC/ Real APC, single mode (do kabla DROP/3.0mm) 104RF433.30 

Karta Katalogowa 
Szybkozłącze światłowodowe  SC Real APC  
Nr Karty KK_104RF433.XX_03.19 

Parametr Wartość 

Tłumienność           
wtrąceniowa 

Typowa: ≤0,3dB 

Maksymalna: ≤0,4dB 

Tłumienność odbiowa < - 60dB (APC) z łamarką kątową 

Temperatura Operacyjna: -40°C + 75°C  

Przechowywania: -40°C + 75°C  

RoHS TAK 

TIA/EIA 568C.3 TAK 

TIA/EIA 604 (FOCIS) TAK 

Tłumienność odbiowa < - 55dB (APC) bez łamarki kątowej 

Parametr Wartość 

Kolor APC zielonyRAL 6018 

Materiał Obudowa: Termoplas k 

Ferula: Ceramika 

Zaślepka: Termoplas k 

Przewaga złącz Real APC  


