Adaptéry SC/APC
s vnitřní

Příslušenství
rozváděče

krytkou

Pro
zákaznické
optické zásuvky
v FTTH sítích

Inovace optických sítí

Adaptéry SC/APC s vnitřní krytkou pro zásuvky FTTH
Adaptéry SC/APC s vnitřní krytkou jsou určeny pro použití v optických zásuvkách, prostřednictvím
kterých je ukončena optická přístupová síť na straně zákazníka. Vnitřní krytka adapteru se při vyjmutí
konektoru vyklopí a uzavře vnitřní prostor adapteru. Tím zaprvé omezuje vnikání prachu do konektoru a za
druhé přispívá ke zvýšení bezpečnosti. V současnosti jsou k dispozici dvě řešení.
Adaptér se sklopnou vnitřní krytkou a adaptér s vnitřní „V”–krytkou.

Adaptér se sklopnou vnitřní krytkou
Adaptér s vnitřní krytkou z plastu v barvě těla adaptéru. Krytka se
sklopí automaticky při zasunutí konektoru do těla adaptéru.

Příslušenství
rozváděče

Adaptér obsahuje pružinku, která po vyjmutí konektoru
drží krytku v zavřené poloze.
Provedení a rozměry jsou patrné
z obrázků.
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Technická specifikace

IL ≤ 0,2 dB

15,4±0,5

Vložný útlum
Rozsah provozních teplot
Tahový test

≥ 70 N

Opakovatelnost spojení
Objednací kód
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−40 až 85 °C
≥ 500 cyklů

Adaptér-SC/APC-1018

Adaptéry SC/APC s vnitřní krytkou pro zásuvky FTTH
Adaptér s vnitřní „V”– krytkou
Adaptér s vnitřní krytkou „V”–krytkou z poloprůhledného plastu. Výhodou tohoto řešení je fakt, že
adaptér s výjimkou délky části s vestavěnou „V”–krytkou zachovává ostatní rozměry, lze tedy z jedné i druhé
strany instalovat do standardního otvoru pro SC adaptér. Obě poloviny „V”–krytky na osičkách se při zasunutí
konektoru odklopí do stran do vybrání ve vnitřní části adaptéru. Po vyjmutí konektoru jsou pružinkami vráceny
zpět a uzavřou vnitřní prostor adapteru. Adaptéry s „V”–krytkou jsou dostupné jak ve standardní „široké” verzi s
možností přišroubování adapteru (Adaptér-SC/APC-1020), tak i v úzké
(flangeless) verzi (Adaptér-SC/APC-1019), viz obrázky.
Technická specifikace

IL ≤ 0,2 dB

Vložný útlum
Rozsah provozních teplot

−40 až 75 °C

Rozsah sklad. teplot

−40 až 85 °C

Opakovatelnost spojení
Objednací kódy:

≥ 500 cyklů

Adaptér-SC/APC-1019
Adaptér-SC/APC-1020
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