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DROP
CIRCULAR
PRECONECTORIZADO
SLIMCONNECTOR

Descrição

Os Cabos Ópticos Drop Pré-Conectorizados são facilmente conectados nas Caixas de Terminação
Óptica CTO Pré-Conectorizadas. Não há a necessidade de se abrir a caixa para ativação de novos
clientes.

Aplicação

Cabo Drop Pré-conectorizado para Caixas Ópticas Pré-conectorizadas

Vantagem

Flexibilidade e facilidade de expansão sem degradação da qualidade;
Garante alta performance e confiabilidade no gerenciamento do cabeamento óptico;
Rapidez e facilidade na instalação e na reconfiguração;
Manuseio simples, sem necessidade de ferramentas especiais;
Projetado para suportar uma tensão axial máxima de 22,7kg no conector;
Carga máxima de operação no cabo de 1200N;
Projetado para conexão externa de caixas da rede de acesso;
IP 68.

Ambiente de
Instalação

Interna/Externa

Ambiente de
Operação

Aérea autossuportada

Temperatura de
Operação (ºC)

-25°/+75°

Comprimento

100, 150, 200, 250, 300 e 350m*
*Outros comprimentos podem ser encomendados sob análise prévia.

Cor

Preto

Tipo de Cabo

Drop Circular 5mm (+/- 0.1mm)

Tipo de Conector

Slimconnector (1 ou 2 pontas).

Tipo de Fibra

G-657 BLI-A/B, 9/125µm

Tipo de Polimento

APC

≤0,15 dB - Típica

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.
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≤0,30 dB - Máxima

Perda de inserção
(dB)
Perda de retorno (dB) ≥ 65dB

Quantidade de Fibras 1 fibra óptica
Classe de
flamabilidade

Cabo Óptico com revestimento retardante a chama do tipo LSZH(Low Smoke Zero Halogen) de baixa
emissão de fumaça e gazes tóxicos, e livre de halogênios
Cabo Drop

Resistência a Tração
Carga Máxima de Operação

1200N
Conector

Compatibilidade

Tração Axial

22,7 kg

Tração Axial no Adaptador

22,7 kg

Compatível com padrão SlimConnector.*
*Através da utilização de tradutores pode ser compatível com outros padrões de produtos
preconectorizados.
Acessórios compatíveis homologados:
MACLEAN:
Esticador pré-formado para cabo óptico 5mm + Gancho D.26 x 72;
CG3:
Alça Pré-Formada 5mm - 2V - Cód.: T1.001.034 ;
KONEKT:
AN542417: Esticador Universal (4 a 6mm) e 540250 Gancho metálico (tamanho único).

Embalagem

Rolo dentro de uma caixa de Papelão

Garantia

12 meses

Normas

IEC 61300
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