PATCHCORDS AND PIGTAILS
PATCHCORDY A PIGTAILY

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY
Order Code / Obj. kód
CN0007
CN0008
CN0009
CN0010

Name / Název
Pigtail SM9/125 SC/UPC G657A SX 0,9 mm, 2 m tight buﬀer
Pigtail SM9/125 SC/APC G657A SX 0,9 mm, 2 m tight buﬀer
Pigtail SM9/125 LC/UPC G657A SX 0,9 mm, 2 m tight buﬀer
Pigtail SM9/125 LC/APC G657A SX 0,9 mm, 2 m tight buﬀer

Order Code / Obj. kód
CN0011
CN0019
CN0020
CN0021

Name / Název
Splice protection sleeves SPL × 45 mm
Pigtail set 12× SC/UPC SM9/125 G657A SX 0.9 mm multi color pigtail, 1 m easy strip
Pigtail set 12× SC/UPC, SM, G657A 0.9 mm LSZH, 2 m (12-multi color set), easy strip
Pigtail set 12× SC/APC, SM, G657A 0.9 mm LSZH, 2 m (12-multi color set), easy strip

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

OPTICAL ADAPTERS
OPTICKÉ ADAPTÉRY

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY
Order Code / Objednací kód
CN0001
CN0003
CN0005

Name / Název
Adapter SC/UPC SM, SX, blue, metal clip
Adapter SC/UPC SM, DX, blue, metal clip
Adapter LC/UPC SM, DX, blue, with SC footprint, metal clip

Order Code / Objednací kód
CN0002
CN0004
CN0006

Name / Název
Adapter SC/APC SM, SX, green, metal clip
Adapter SC/APC SM, DX, green, metal clip
Adapter LC/APC SM, DX, green with SC footprint, metal clip

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

XP FIT PLUS  SC FIELD ASSEMBLY CONNECTOR
MECHANICKY RYCHLE MONTOVATELNÝ KONEKTOR
This connector is used for terminating of the FTTH optic networks (ﬁber socket) in the homes of customers. It is also used for rapid repair of optic networks and also where is a dangerous
explosive atmospheres (no splicint of optical ﬁbers). This connector is pre-polished and therefore does not require any epoxy bonding, curing, polishing, stamping and allowing easy and
quick termination of optical ﬁbers. It is compatible with standard SC adapters. The termination of optical ﬁbers can be repeated 2–3 times. For the fast, easy and accurate installation is
supplied to this connector mounting device for ﬁber 250 μm and 900 μm. To the rapid test used an indicator window on the connector and a red laser.
Tento konektor se používá pro ukončení optických FTTH sítí (optická zásuvka) v bytech zákazníků. Dále se používá také pro rychlou opravu optických sítí a také tam, kde je nebezpečné
výbušné prostředí( zákaz svařování optických vláken ).Tento konektor je před-leštěný a nevyžaduje tedy žádné epoxidové lepení, vytvrzování, leštění a lisování což umožňuje bezproblémové a rychlé zakončení optických vláken. Je kompatibilní se standardními SC adaptéry. Zakončování optických vláken může být opakováno 2–3 krát. K rychlé, snadné a přesné instalaci je
k tomuto konektoru dodáván montážní přípravek pro vlákna 250 um a 900μm. K rychlému otestování slouží indikační okénko na těle konektoru a červený laser.
RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
85H4.95/JH00F

Nástroj montážní XPFit

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY
Order Code / Objednací kód
85H4.95/0U12F
85H4.95/0A12F

Name / Název
Konektor XPFit Plus SC/UPC 250/900 um 12 ks/bal.
Konektor XPFit Plus SC/APC 250/900 um 12 ks/bal.

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.
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