
 
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

 

 

Opis produktu 
Pigtaile światłowodowe Excel produkowane są z najwyższej jakości 900 mikronowego włókna optycznego, zakończonego ceramicznymi 
złączami ferrulowymi różnych typów. Aby ułatwić szybkie przygotowanie kabla i łączenie półtwardego buforowanego, łatwego w 
montażu paska, standardowo stosowany jest kabel. Przygotowanie, zakończenie i testowanie kabli odbywa się według ściśle 
zarządzanych procedur w zakładzie produkcyjnym zatwierdzonym w programie Excel, posiadającym certyfikat ISO9001. 
 
Każdy pigtail posiada osłonę przeciwko naprężeniom, aby przedłużyć i utrzymać poziom wydajności montażu. Etykieta zamocowana 
niedaleko złącza zawierająca unikalny numer partii, jest w celu zapewnienia jakości i identyfikowalności. 
 

Podstawowe informacje 
Testowane optycznie Każdy kabel posiada certyfikat 

Śledzenie numeru seryjnego kabla Zgodność z normą jakości ISO9001 

Każdy kabel indywidualnie pakowany i etykietowany Wysokiej jakości złącza 

Wybór długości kabla Zgodność z RoHS 

 

Kabel  

Pomiar: ST     SC    LC  
Tłumienność 

Max dB @850nm 
≤ 3.5 ≤ 3.5 ≤ 3.5 

Tłumienność 

Max dB @1300nm 
≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 

Przepustowość 

Min MHz.km @850nm 
≥1500 ≥1500 ≥1500 

Przepustowość 

Min MHz.km @1300nm 
≥500 ≥500 ≥500 

Liczba włókien 1 1 1 
Średnica zew. mm 0.9 0.9 0.9 
Kolor Biały Biały Biały 
Średnica zew.  μm 900 900 900 
Materiał powłoki IEC332‐1 LSOH IEC332‐1 LSOH IEC332‐1 LSOH 
Zakres temperatur °C ‐20 do + 70 ‐20 do + 70 ‐20 do + 70 
Zgodność RoHS  Tak Tak Tak 
Waga kg/km 0.9 0.9 0.9 

Pigtaile światłowodowe Excel, wielomodowe OM3 50/125  

Typ: LC, SC, ST 
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Charakterystyka 
Pomiar ST SC LC 
Strata wtrąceniowa w dB@850nm    

 

Numery katalogowe 

Numer Opis 
200-577 Pigtail ST 50/125 OM3 2m 

200-555 Pigtail SC 50/125 OM3 2m 

200-560 Pigtail LC 50/125 OM3 2m 

 

Gwarancja systemowa  
25-letnia gwarancja systemowa Excel zapewnia zgodność produktów oraz aplikacji ze standardem wydajności dla 
odpowiedniej klasy okablowania. Gwarancja może być udzielona przez akredytowanego partnera (ECP), który 
projektował, dostarczał i instalował system. 
 
 

Ferrula 2.5mm ceramiczna 2.5mm ceramiczna 2.5mm ceramiczna 

Konstrukcja mosiądz niklowany kompozyt kompozyt 

Wzór złącza EC60874‐10‐1997 IEC61754‐4 IEC61754‐20 

Badanie powierzchni czołowej OP‐03‐05001 OP‐03‐05001 OP‐03‐05001 
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This document is subject to change without notice. The current   available from our website here . 
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