TKF: Optický kábel singlemód D-DAC

objednávací kód:

75469

Kľúčové vlastnosti:
Robustný univerzálny kábel pre vnútorné
a vonkajšie použitie
Vonkajší plášť LSZH s dvomi ťahovými prvkami,
zosilenou trubičkou bez gélovej výplne
a aramidovými vláknami
Záruka 30 rokov potvrdená priamo výrobcom
No water peak vlákno so zvýšenou odolnosťou na
ohyb
Rýchla inštalácia a bezproblémové stripovanie

D-DAC (Dry Direct Access Cable) Univerzálny kábel pre priame položenie do zeme.
Ľahký kábel robustnej konštrucie, bez kovových prvkov, pozdĺžne vodeodolný s LSZH vonkajším plášťom pre
univerzálne použitie. Kábel má flexibilný, ľahko stripovateľný plásť a malý priemer, takže je dokonale
vhodný pre vnútorné inštalácie. Optické vlákna sú obalené suchou trubičkou pre rýchle a jednoduché
stripovanie.
D-DAC kábel je vhodný pre vonkajšie inštalácie (priamo do zeme, do káblových roštov a žľabov) a vnútorné
inštalácie (do horizontálnych a vertikálnych káblových vedení). Najmä vďaka svojmu suchému prevedeniu
(bez gélu), môže byť kábel použitý na vertikálnu inštaláciu (riser kábel).
Tento kábel je určený pre pripojenie bytov v panelákoch a bytovkách a môže byť privedený do bytov z
posledného distribučného bodu v prístupovej vrstve siete, bez akýchkoľvek prechodových bodov.
Tento produkt ponúka perfektné, rýchle a cenovo výhodné riešenie pre "Fibre To The Home" aplikácie ako sú
bytové domy, paneláky a multifunkčné budovy.
Obchodné informácie

Vlastnosti

Skupina výrobkov
Séria
Typ
Popis
Čistá hmotnosť kábla
Označenie
Číslo tovaru

75469
Typ balenia

Drevený/plastový bubon, nevratný

EAN číslo

8713182241469
Dĺžky

6 km

Priemer bubna

60-300
Min. výrobný návin

6000

Vlastnosti

Konštrukcia

Typ kábla
Typ vlákna

DAC
Singlemód

Štandard optického vlákna

ITU-T G.657.A1
2
1
Iné
Áno
1000

Počet vlákien
Počet vlákien v trubičke
Typ trubičky
Kábel bez kovových prvkov
Stripovateľnosť vonkajšieho plášťa

Jednotka

Optický kábel
Optický kábel singlemód
D-DAC LSZH
2x SM G.657.A1
40 kg/km
ACE - TKF D-DAC LSZH 2x SM G.657.A1 75469
{Šarža} {Rok} {Dĺžka}
Jednotka

cm
Jednotka

m

Jednotka

mm

Ťahový prvok
Typ ťahového prvku
Materiál vonkajšieho plášťa
Farba vonkajšieho plášťa
Hrúbka vonkajšieho plášťa
Vonkajší priemer cca.
Max. priemer kábla

Charakteristika pre použitie

Áno
FRP + Aramid
LSZH
Čierna
1.7
5.9
6.1

Vlastnosti

Použitie

Vonkajšie

Štandardizácia
Skúšobné postupy
Pozdĺžne vodu blokujúci
Pozdĺžna vodotesná konštrukcia
Inštalačná teplota
Rozsah prevádzkových teplôt
Prepravná a skladovacia teplota
Odolnosť proti UV-žiareniu
Ochrana proti UV-žiareniu

IEC 60794-3-10
IEC 60794-1-2
Áno
Super Absorbčný Polymer
-10 / 50
-30 / 70
-40 / 70
Áno
ISO 4892/2

Technické parametre

Vlastnosti

Mechanické parametre

Vlastnosti

Ťahová odolnosť krátkodobá (Tm)
Maximálny ťah pri Tm
Maximálny ťah pri Tm
Ťahová odolnosť dlhodobá (Tl)
Polomer ohybu po inštalácii
Polomer ohybu pri inštalácii
Tlaková odolnosť podľa metódy E3A krátka (1min)
Tlaková odolnosť podľa metódy E3A dlhá
Tlakové zaťaženie E3A dlhodobé
Rázová pevnosť
Polomer plochy nárazu pri testovaní na nárazovú odolnosť
Odolnosť voči skrutu
Odolnosť voči zauzleniu

Optické parametre

1000
0.6
0.6
300
60
45
1500
1000
10
3
10
1800
60

Vlastnosti

Kategória podľa EN 50173
Útlm @ 1310 nm
Útlm @ 1550 nm
Útlm @ 1625 nm

OS2 (IEC 60793-2: B1.3)
0.38
0.25
0.30

mm
mm
mm

Jednotka

Jednotka

°C
°C
°C

Jednotka

N
%
%
N
mm
mm
N/dm
N/dm
min
J
mm
°/m
mm

Jednotka

dB/km
dB/km
dB/km

Ostatné parametre

Bezhalogénový (podľa normy EN 50267-2-2)
Bezhalogénový
Nízka dymivosť (podľa normy EN 61034-2)
Spomaľovač horenia

Vlastnosti

Áno
Podľa IEC 60754-1
Áno
V súlade s normou EN 60332-1-2

Jednotka

Informácie o produkte

Vlastnosti produktu – optické vlákno
Vlákno:

Typ vlákna

Štandard
Štandard

Siglemódové vlákno so zvýšenou odolnosťou na ohyb
s prispôsobeným profilom indexu lomu
singlemódové vlákno 9/125µm
Plne kompatibilné s vláknom G.652.D podľa ITU-T
Optické a geometrické vlastnosti spĺňajú alebo
presahujú odporúčania ITU-T G.652.D a G.657.A1
IEC-60793-2-50, B6-a1
ITU-T G.657.A1

Charakteristika

Vlastnosti

Jednotka

Priemer módového poľa, 1310nm
Priemer módového poľa, 1550nm
Nekruhovosť jadra
Excentricita jadra/plášťa
Priemer plášťa
Nekruhovosť plášťa
Priemer primárnej ochrany, nefarbená
Priemer primárnej ochrany, farbená
Nekruhovosť primárnej ochrany/plášťa
Tepelná senzitivita, -60°C do +85°C
Citlivosť na ohyb - 10 otočení okolo ø30mm – 1550nm

9.0 ± 0.3
10.2 ± 0.4
max. 6
max. 0.4
125.0 ± 0.5
max. 0.6
242 ±5
248 ±6
max. 8
max. 0.05
max. 0.1

Citlivosť na ohyb - 10 otočení okolo

ø30mm – 1625nm
ø20mm – 1550nm
Citlivosť na ohyb - 1 otočenie okolo ø20mm – 1625nm

max. 0.3

dB

Citlivosť na ohyb - 1 otočenie okolo

max. 0.75

dB

max. 1.5

dB

Ťahová pevnosť
Zakrivenie vlákna
Hraničná vlnová dĺžka v kábli
Vlnová dĺžka nulovej chromatickej disperzie
Maximálny sklon disperznej charakteristiky

min. 0.69
min. 4
max. 1260
1300 - 1324
max. 0.090

Chromatická disperzia, 1285nm – 1330nm

max. (3.2)

ps/nm.km

Chromatická disperzia, 1550nm
Chromatická disperzia, 1625nm
Polarizačná módová disperzia, max. na individuálnom vlákne
Maximálny útlm na 1383nm (α1383) [pozn. a]

max. 17
max. 21
max. 0.1
< max. α1310

ps/nm.km
ps/nm.km

Efektívny skupinový index lomu, 1310nm

1.4671

-

Efektívny skupinový index lomu, 1550nm

1.4675

-

Efektívny skupinový index lomu, 1625nm

1.4680

-

Pozn. a: na vlnovej dĺžke absorbčného maxima OH iontov

µm
µm
%
µm
µm
%
µm
µm
µm
dB/km
dB

GPa
m
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