
parametry techniczne

parametr Seria  
Standard

Seria  
premium

Straty  
wtrąceniowe iLMAX 

0.30 dB 0.20 dB

Straty  
wtrąceniowe 
iLśredNie

0.15 dB 0.10 dB

powtarzalność  
ΔiL/cykl połącze-
niowy

± 0.10 dB ± 0.08 dB

Żywotność

500 cykli / 
<0.20 dB  
 typowa 

zmiana IL

1000 cykli / 
<0.15 dB  

 typowa zmiana IL

tuleja centrująca ceramiczna/metalowa

temp. pracy -40 do +85°C

Mocowanie d-hole Patchcordy
i pigtaile



parametry techniczne

parametr Złącza 
SM pc

Złącza 
SM Apc

Złącza 
MM pc

Straty wtrąceniowe
iLmax względem 
Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.35 dB ≤ 0.35 dB ≤ 0.35 dB

Straty wtrąceniowe
iLwartość średnia 
względem Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.28 dB ≤ 0.28 dB ≤ 0.25 dB

Straty odbiciowe
Acc. iec 61300-3-6

≥ 50 dB ≥ 60 dB ≥ 30 dB

kLaSa SiLver pAtchcOrdy i piGtAiLe

Optyczne elementy połączeniowe Fibrain są wytwarzane na bazie wtyków w pełni 
zgodnych z normami IEC/ PN-EN 61754 oraz IEC/PN-EN 61755. Patchcordy i pigtaile 
klasy SILVER dostępne są w wykonaniu jednomodowym oraz wielomodowym  z wieloma 
rodzajami wtyków, kabli i włókien światłowodowych. Automatyczny proces przygotowa-
nia komponentów oraz polerowania złącz wpływa znacząco na parametry końcowe pro-
duktu. Dokładna selekcja komponentów produkcyjnych determinuje doskonałą jakość 
finalnego produktu.

Schemat referencyjny

Seria wtyk 
a

wtyk 
b

Typ  
odgiętki

długość 
[m]

Budowa 
kabla typ włókna średnica 

kabla
Kolor 

płaszcza

S-Silver SC SC S-standard 001.0 SX patchcord 
simplex A  SMF G652D 09  0.9 mm

SCA SCA DX patchcord 
duplex B  SMF G655 16  1.6 mm Y*

LC LC
P9 pigtail 900 

µm
easy-strip

C  SMF G656 18  1.8 mm GR

LCA LCA
P9S pigtail 

900 µm 
półścisła

D  SMF G657A1 28  2.8 mm GY

FC FC
P9T pigtail 

900 µm 
ścisła

E  SMF G657A2 BL

FCA FCA PS pigtail 
simplex kabel F  SMF G657B2 BK

E2 E2 PD pigtail 
duplex kabel G  SMF G657B3 V

E2A E2A H  MMF OM1 R

ST ST I  MMF OM2 W

MU MU J  MMF OM2+ AQ

DIN DIN K  MMF OM3 BR

XX L  MMF OM4 P

*Standardowe kolory tuby zewnętrznej dla kabli 1.6-2.8 mm, reszta kolorów dostępna na zamówienie. Pozostałe kolory  
płaszcza zawarte w tabeli dotyczą tuby 0.9 mm.  

S-SCA-SCA-S-002.0-SX-A-18-Y Fibrain Patchcord Silver zakończony obustronnie wtykami SC APC, 
simplex, długość 2m, włókno G652D, średnica kabla 1.8 mm, płaszcz żółty.

 Æ SC PC/APC,
 Æ FC PC/APC,
 Æ E2000 PC/APC,
 Æ LC PC/APC,
 Æ ST PC,
 Æ DIN,
 Æ MU.

dostępne typy wtyków światłowodowych 
dla patchcordów i pigtaili klasy Silver:

 Æ G652D,
 Æ G655,
 Æ G657A,
 Æ G657B,
 Æ 50/125 OM2,
 Æ 50/125 OM2+,
 Æ 50/125 OM3/OM4,
 Æ 62.5/125 OM1

dostępne typy włókien:

20    |     pAtchcOrdy i piGtAiLe  kLaSa SiLvEr

 Æ Zgodne ze standardami IEC, TIA/EIA, 
 Æ Wysoka jakość i powtarzalność parametrów 

transmisyjnych,
 Æ Wtyki wykonane z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, odpornego na korozję i wysokie 
temperatury o stopniu niepalności UL94-V0 lub 
wysokiej jakości metalu odpornego na korozję,

 Æ Bardzo dobry stosunek jakość-cena,
 Æ Szeroka gama dostępnych wtyków i włókien 

światłowodowych.

cechy i zalety

 Æ Sieci telekomunikacyjne,
 Æ Lokalne sieci LAN,
 Æ Sieci FTTx: FTTD, FTTB, FTTH,
 Æ Rozwiązania CATV,
 Æ Sieci CWDM.

Zastosowania



parametry techniczne

parametr Złącza 
SM pc

Złącza 
SM Apc

Złącza 
MM pc

Straty wtrąceniowe
iLmax względem 
Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.35 dB ≤ 0.35 dB ≤ 0.35 dB

Straty wtrąceniowe
iLwartość średnia 
względem Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.28 dB ≤ 0.28 dB ≤ 0.25 dB

Straty odbiciowe
Acc. iec 61300-3-6

≥ 50 dB ≥ 60 dB ≥ 30 dB

parametry techniczne

parametr Złącza 
SM pc

Złącza 
SM Apc

Złącza 
MM pc

Straty wtrąceniowe 
iLmax względem 
Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.17 dB ≤ 0.20 dB ≤ 0.20 dB

Straty wtrąceniowe
iLwartość średnia 
względem Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.15 dB ≤ 0.16 dB ≤ 0.12 dB

Straty odbiciowe
Acc. iec 61300-3-6

≥ 55 dB ≥ 65 dB ≥ 35 dB

kLaSa goLd pAtchcOrdy i piGtAiLe

Schemat referencyjny

Seria wtyk 
a

wtyk 
b

Typ  
odgiętki

długość 
[m]

Budowa 
kabla typ włókna średnica 

kabla
Kolor 

płaszcza

G-Gold SC SC S-Standard 001.0 SX patchcord 
simplex A  SMF G652D 09  0.9 mm OR*

SCA SCA M-Mini DX patchcord 
duplex B  SMF G655 16  1.6 mm Y*

LC LC F-Flex- 
angled

P9 pigtail 900 
µm

easy-strip
C  SMF G656 18  1.8 mm GR

LCA LCA
P9S pigtail 

900 µm 
półścisła

D  SMF G657A1 28  2.8 mm GY

FC FC
P9T pigtail 

900 µm 
ścisła

E  SMF G657A2 BL

PS pigtail 

E2 E2 PD pigtail 
duplex kabel G  SMF G657B3 V

E2A E2A H  MMF OM1 R

ST ST I  MMF OM2 W

MU MU J  MMF OM2+ AQ

DIN DIN K  MMF OM3 BR

XX L  MMF OM4 P
 
*Standardowe kolory tuby zewnętrznej dla kabli 1.6-2.8 mm, reszta kolorów dostępna na zamówienie. Pozostałe kolory płaszcza 
zawarte w tabeli dotyczą tuby 0.9 mm.  

G-SCA-SCA-S-002.0-SX-A-18-Y Fibrain Patchcord Gold zakończony obustronnie wtykami SC APC, 
simplex, długość 2m, włókno G652D, średnica kabla 1.8 mm, płaszcz żółty.

dostępność odgiętek

parametr
rodzaj odgiętki**

Odgiętki standardowe 
0.9/1.8/2.8 mm

Odgiętki Mini       
0.9/1.8/2.8 mm

Odgiętki Flex-Angled 
1.8/2.8 mm

Sc pc

Sc Apc

Lc pc

Lc Apc

Fc pc -

Fc Apc -

St pc -

e2000 pc - -

e2000 Apc - -

Din - -

MU - -
** Brak możliwości mieszania typów odgiętek na patchcordzie – patchcord obustronnie jest zakańczany takim samym  
typem odgiętek.

pAtchcOrdy i piGtAiLe kLaSa goLd |   21

 Æ Zgodne ze standardami IEC, TIA/EIA, 
 Æ Wysoka jakość i powtarzalność parametrów 

transmisyjnych,
 Æ Wtyki wykonane z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, odpornego na korozję i wysokie 
temperatury o stopniu niepalności UL94-V0 lub 
wysokiej jakości metalu odpornego na korozję,

 Æ Bardzo dobry stosunek jakość-cena,
 Æ Szeroka gama dostępnych wtyków i włókien 

światłowodowych.

cechy i zalety

 Æ Sieci telekomunikacyjne,
 Æ Lokalne sieci LAN,
 Æ Sieci FTTx: FTTD, FTTB, FTTH,
 Æ Rozwiązania CATV,
 Æ Sieci CWDM.

Zastosowania

Optyczne elementy połączeniowe Fibrain są wytwarzane na bazie wtyków w pełni zgodnych  
z normami IEC/ PN-EN 61754 oraz IEC/PN-EN 61755. Patchcordy i pigtaile klasy GOLD dostępne są  
w wykonaniu jednomodowym oraz wielomodowym  z wieloma rodzajami wtyków, kabli i włókien  
światłowodowych. Automatyczny proces przygotowania komponentów oraz polerowania złącz wpły-
wa znacząco na parametry końcowe produktu. Dokładna selekcja komponentów produkcyjnych deter-
minuje doskonałą jakość finalnego produktu. Patchcordy i pigtaile klasy GOLD dostępne są z różnymi 
wariantami odgiętek zabezpieczających promień gięcia światłowodu. Poza standardowymi odgiętkami 
zabezpieczającymi dostępne są odgiętki w wersji mini oraz flex-angled. Odgiętka w wersji mini zmnie-
jsza długość “wtyk+odgiętka”, a elastyczne odgiętki flex-angled pozwalają na wybór kąta jej ułożenia w 
zakresie 0-90°.  Dostępność odgiętek w wersji mini oraz flex-angled zawarta jest w tabeli. Brak możliwoś-
ci mieszania typów odgiętek na patchcordzie – patchcord  obustronnie jest zakańczany takim samym 
typem odgiętek.



parametry techniczne

parametr Złącza SM pc Złącza SM Apc

Straty wtrącenio-
we iLmax względem 
Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.12 dB ≤ 0.15 dB

Straty wtrące-
niowe
iLwartość średnia 
względem Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.10 dB ≤ 0.12 dB

Straty odbiciowe
Acc. iec 61300-3-6

≥ 55 dB ≥ 65 dB

kLaSa titanium pAtchcOrdy i piGtAiLe

Seria patchcordów i pigtaili Fibrain Titanium przeznaczona jest dla najbardziej wymaga-
jących użytkowników. Podwyższone parametry optyczne, wysoka jakość wykonania oraz 
precyzyjny dobór komponentów składowych to podstawowe cechy elementów połączenio-
wych klasy Titanium.

Optyczne elementy połączeniowe Fibrain są wytwarzane na bazie wtyków w pełni 
zgodnych z normami IEC/ PN-EN 61754 oraz IEC/PN-EN 61755. Patchcordy i pigtaile klasy 
Titanium dostępne są w wykonaniu jednomodowym z różnymi typami wtyków, kabli  
i włókien światłowodowych. Automatyczny proces przygotowania komponentów oraz 
polerowania złącz wpływa znacząco na parametry końcowe produktu. Dokładna selekcja 
komponentów produkcyjnych determinuje doskonałą jakość finalnego produktu. Patch-
cordy i pigtaile klasy Titanium dostępne są z różnymi wariantami odgiętek zabezpiecza-
jących promień gięcia światłowodu. Poza standardowymi odgiętkami zabezpieczającymi 
dostępne są odgiętki w wersji mini oraz flex-angled. Odgiętka w wersji mini zmniejsza 
długość “wtyk+odgiętka”, a elastyczne odgiętki flex-angled pozwalają na wybór kąta jej 
ułożenia w zakresie 0-90°.  Dostępność odgiętek w wersji mini oraz flex-angled zawarta jest  
w tabeli. Brak możliwości mieszania typów odgiętek na patchcordzie – patchcord obustron-
nie jest zakańczany takim samym typem odgiętek.

Schemat referencyjny

Seria wtyk 
a

wtyk 
b

Typ  
odgiętki

długość 
[m]

Budowa 
kabla typ włókna średnica 

kabla
Kolor 

płaszcza

t-tita-
nium SC SC S-Standard 001.0 SX patchcord 

simplex A  SMF G652D 09  0.9 mm OR*

SCA SCA M-Mini DX patchcord 
duplex B  SMF G655 16  1.6 mm Y*

LC LC F-Flex- 
angled

P9 pigtail 900 
µm

easy-strip
C  SMF G656 18  1.8 mm GR

LCA LCA
P9S pigtail 

900 µm 
półścisła

D  SMF G657A1 24  2.4 mm GY

FC FC
P9T pigtail 

900 µm 
ścisła

E  SMF G657A2 28  2.8 mm BL

FCA FCA PS pigtail F  SMF G657B2 BK

E2 E2 PD pigtail 
duplex kabel G  SMF G657B3 V

E2A E2A R

XX W

AQ

BR

P

*Standardowe kolory tuby zewnętrznej dla kabli 1.6-2.8 mm, reszta kolorów dostępna na zamówienie. Pozostałe kolory  
płaszcza zawarte w tabeli dotyczą tuby 0.9 mm.  

T-SCA-SCA-S-002.0-SX-D-28-Y  Fibrain Patchcord Titanium zakończony obustronnie wtykami  
SC APC, simplex, długość 2m, włókno G.657A1, średnica kabla 2.8 mm, płaszcz żółty.
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 Æ Zgodne ze standardami IEC, TIA/EIA, 
 Æ Wysoka jakość i powtarzalność parametrów 

transmisyjnych,
 Æ Wtyki wykonane z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, odpornego na korozję i wysokie 
temperatury o stopniu niepalności UL94-V0 lub 
wysokiej jakości metalu odpornego na korozję,

 Æ Bardzo dobry stosunek jakość-cena,
 Æ Ceramiczne ferrule najwyższej jakości,
 Æ Niska tłumienność i wysoka reflektancja,
 Æ Szeroka gama dostępnych wtyków i włókien 

światłowodowych.

cechy i zalety

 Æ Sieci telekomunikacyjne,
 Æ Lokalne sieci LAN,
 Æ Sieci FTTx: FTTD, FTTB, FTTH,
 Æ Rozwiązania CATV,
 Æ Sieci CWDM,
 Æ Sieci z niskim budżetem mocy,
 Æ Urządzenia pomiarowe.

Zastosowania



parametry techniczne

parametr Złącza SM pc Złącza SM Apc

Straty wtrącenio-
we iLmax względem 
Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.12 dB ≤ 0.15 dB

Straty wtrące-
niowe
iLwartość średnia 
względem Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.10 dB ≤ 0.12 dB

Straty odbiciowe
Acc. iec 61300-3-6

≥ 55 dB ≥ 65 dB

parametry techniczne

parametr Złącza SM pc Złącza SM Apc

Straty wtrącenio-
we iLmax względem 
Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.12 dB ≤ 0.15 dB

Straty wtrące-
niowe
iLwartość średnia 
względem Mastera
Acc. iec 61300-3-4

≤ 0.10 dB ≤ 0.12 dB

Straty odbiciowe
Acc. iec 61300-3-6

≥ 55 dB ≥ 65 dB

dostępność odgiętek

parametr
rodzaj odgiętki**

Odgiętki standardowe 
0.9/1.8/2.8 mm

Odgiętki Mini       
0.9/1.8/2.8 mm

Odgiętki Flex-Angled 
1.8/2.8 mm

Sc pc

Sc Apc

Lc pc

Lc Apc

Fc pc -

Fc Apc -

St pc -

e2000 pc - -

e2000 Apc - -

Din - -

MU - -

** Brak możliwości mieszania typów odgiętek na patchcordzie – patchcord obustronnie jest zakańczany takim samym typem 
odgiętek.

dostępne typy odgiętek

 Æ SC PC/APC,
 Æ FC PC/APC,
 Æ E2000 PC/APC,
 Æ LC PC/APC,

dostępne typy wtyków światłowodowych 
dla patchcordów i pigtaili klasy titanium:

 Æ G652D,
 Æ G655,
 Æ G657A,
 Æ G657B.

dostępne typy włókien:

Możliwość dostarczania z indywidualnym raportem pomiaru interferometrycznego  
parametrów geometrycznych czoła ferruli dla każdego wtyku.
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 Æ Zgodne ze standardami IEC, TIA/EIA, 
 Æ Wysoka jakość i powtarzalność parametrów 

transmisyjnych,
 Æ Wtyki wykonane z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, odpornego na korozję i wysokie 
temperatury o stopniu niepalności UL94-V0 lub 
wysokiej jakości metalu odpornego na korozję,

 Æ Bardzo dobry stosunek jakość-cena,
 Æ Ceramiczne ferrule najwyższej jakości,
 Æ Niska tłumienność i wysoka reflektancja,
 Æ Szeroka gama dostępnych wtyków i włókien 

światłowodowych.

cechy i zalety

 Æ Sieci telekomunikacyjne,
 Æ Lokalne sieci LAN,
 Æ Sieci FTTx: FTTD, FTTB, FTTH,
 Æ Rozwiązania CATV,
 Æ Sieci CWDM,
 Æ Sieci z niskim budżetem mocy,
 Æ Urządzenia pomiarowe.

Zastosowania

kLaSa titanium pAtchcOrdy i piGtAiLe



parametry techniczne

parametr Złącza SM pc Złącza SM Apc

Maksymalne straty 
wtrąceniowe
Acc. iec 61300-3-34

≤ 0.10 dB ≤ 0.10 dB

Straty wtrąceniowe 
97% 
Acc. iec 61300-3-34

≤ 0.07 dB ≤ 0.07 dB

typowe straty 
wtrąceniowe
Acc. iec 61300-3-34

≤ 0.05 dB ≤ 0.05 dB

Straty odbiciowe
Acc. iec 61300-3-6

≥ 55 dB ≥ 65 dB

parametry geometryczne czoła ferruli

parametr Złącza SM pc Złącza SM Apc

Koncentryczność ≤ 0.30 µm ≤ 0.30 µm

Współliniowość 
otworu ferruli ≤ 0.20 degree ≤ 0.20 degree

przesunięcie  
wierzchołka (AO) ≤ 30 µm ≤ 30 µm

promień  
krzywizny (rOc)

10 ≤ ROC ≤ 20 mm 
@ SC

7 ≤ ROC ≤ 12 mm
7 ≤ ROC ≤ 25 mm 

@ LC
Wysokość włókna 
(Fh)

-30.0 ≤ FH ≤ +30.0 
nm

-30.0 ≤ FH ≤ +30.0 
nm

kLaSa maSter pAtchcOrdy

Patchcordy światłowodowe Fibrain klasy Master stosowane są do mierzenia i testowania 
sieci telekomunikacyjnych oraz elementów optycznych. Doskonałe parametry geome-
tryczne czoła ferruli oraz kontrolowana koncentryczność i Współliniowość otworu ferruli  
światłowodowego determinują bardzo niskie straty wtrąceniowe patchcordów klasy Ma- 
ster oraz wysoką powtarzalność tłumienia. Zgodnie z zaleceniami obowiązujących norm 
i standardów (PN-EN 61280-4-2/-4-1, PN-ISO/IEC 14763-3, ITU-T G.650.3) pomiary tłu- 
mienności wymagają bezwzględnego stosowania złącz referencyjnych klasy Master. 
Stosowanie złącz klasy Master znacznie zmniejsza rozrzuty wyników przy pomiarze 
„zwykłych” liniowych złącz i eliminuje przekłamanie pomiaru spowodowane złą jakością 
wtyków pomiarowych. Patchcordy te mogą być zakończone dwoma wtykami klasy Ma- 
ster lub w konfiguracji mieszanej: wtyk klasy Master – wtyk polerowany w klasie Gold. 
Patchcordy światłowodowe Fibrain Master charakteryzują bardzo niskie straty wtrącenio-
we oraz podwyższone parametry geometryczne czoła ferruli. 

Schemat referencyjny

Seria
Klasa 
wtyku 

a

wtyk 
a

Klasa 
wtyku 

b

wtyk 
b

długość 
[m]

Budowa 
kabla

Typ 
włókna

średnica 
kabla

Kolor 
płaszcza

MP M 
Master SC M 

Master* SC 001.0 SX patchcord 
simplex A G652D 18  1.8mm Y

SCA G Gold SCA D  G657A1

LC LC

LCA LCA

FC FC

FCA FCA

E2

E2A

ST

MU

DIN

* Wtyki Master zgodnie z tabelą dostępności. 

MP-MSCA-MSCA-002.0-SX-A-18-Y Fibrain Patchcord Master zakończony obustronnie wtykami SC 
APC klasy Master, simplex, długość 2m, włókno G652D, średnica kabla 1.8 mm, płaszcz żółty.
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 Æ Zgodne ze standardami IEC, TIA/EIA, 
 Æ Wysoka jakość i powtarzalność parametrów 

transmisyjnych,
 Æ Ceramiczne ferrule wysokiej jakości o kon-

trolowanej koncentryczności oraz kącie wyjścia, 
 Æ Maksymalna tłumienność < 0.1 dB,
 Æ Wtyki wykonane z wysokiej jakości materiałów, 

odpornych na korozję i wysokie temperatury  
o stopniu niepalności UL 94-V0. 

cechy i zalety

 Æ Pomiary sieci telekomunikacyjnych,
 Æ Testowanie elementów optycznych,
 Æ Urządzenia pomiarowe,
 Æ Sieci CWDM,
 Æ Lokalne sieci LAN,
 Æ Sieci FTTx, FTTD, FTTB, FTTH
 Æ Rozwiązania CATV.

Zastosowania



dostępność wtyków

typ wtyku Klasa Master Klasa Gold
Sc pc

Sc Apc

Lc pc

Lc Apc

Fc pc

Fc Apc

St pc -

e2000 pc -

e2000 Apc -

Din -

MU -

Patchcordy pomiarowe klasy MASTER dostarczę są z raportem testowym, zawierającym 
indywidualne pomiary IL i RL dla każdego z wtyków oraz wydrukiem z pomiaru interfe- 
rometrycznego geometrii czoła ferruli. 
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cechy i zalety

kLaSa maSter pAtchcOrdy i piGtAiLe

parametry techniczne

parametr Złącza SM pc Złącza SM Apc

Maksymalne straty 
wtrąceniowe
Acc. iec 61300-3-34

≤ 0.10 dB ≤ 0.10 dB

Straty wtrącenio-
we 97% 
Acc. iec 61300-3-34

≤ 0.07 dB ≤ 0.07 dB

typowe straty 
wtrąceniowe
Acc. iec 61300-3-34

≤ 0.05 dB ≤ 0.05 dB

Straty odbiciowe
Acc. iec 61300-3-6

≥ 55 dB ≥ 65 dB

pparametry geometryczne czoła ferruli

parametr Złącza SM pc Złącza SM Apc

Koncentryczność ≤ 0.30 µm ≤ 0.30 µm

Współliniowość 
otworu ferruli ≤ 0.20 degree ≤ 0.20 degree

przesunięcie  
wierzchołka (AO) ≤ 30 µm ≤ 30 µm

promień  
krzywizny (rOc)

10 ≤ ROC ≤ 20 mm 
@ SC

7 ≤ ROC ≤ 12 mm
7 ≤ ROC ≤ 25 mm 

@ LC
Wysokość włókna 
(Fh)

-30.0 ≤ FH ≤ +30.0 
nm

-30.0 ≤ FH ≤ +30.0 
nm

Angle (AN) - 7.7 ≤ AN ≤8.3 degree

 Æ Zgodne ze standardami IEC, TIA/EIA, 
 Æ Wysoka jakość i powtarzalność parametrów 

transmisyjnych,
 Æ Ceramiczne ferrule wysokiej jakości o kon-

trolowanej koncentryczności oraz kącie wyjścia, 
 Æ Maksymalna tłumienność < 0.1 dB,
 Æ Wtyki wykonane z wysokiej jakości materiałów, 

odpornych na korozję i wysokie temperatury  
o stopniu niepalności UL 94-V0. 

cechy i zalety

 Æ Pomiary sieci telekomunikacyjnych,
 Æ Testowanie elementów optycznych,
 Æ Urządzenia pomiarowe,
 Æ Sieci CWDM,
 Æ Lokalne sieci LAN,
 Æ Sieci FTTx, FTTD, FTTB, FTTH
 Æ Rozwiązania CATV.

Zastosowania


