Fiberoptisk kabel - 10 Gb Aqua - multiläge duplex 50/125 - LSZH - LC/LC - 1 m
Produkt ID: A50FBLCLC1

Den A50FBLCLC1 850 nm laseroptimerade Aqua-fiberkabeln (LOMMF) på 1 m med multiläge har
50/125 µm fiber för dataöverföringar med hög hastighet och hög bandbredd över 10 Gigabit Ethernet
och fiberkanalsnätverk – den perfekta lösningen för fiberkabeldragningar mellan flera
stamnätsswitchar, hubbar och routrar samt avancerad nätverksutrustning.
Denna LC-LC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att
garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand – en idealisk
lösning för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.
Varje fiberpatchkabel med duplex 50/125 (OM3) och multiläge är individuellt testad vilket certifierar
att den är inom gränserna för godkänd optisk inkopplingsförlust för garanterad kompatibilitet och 100
% tillförlitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Använd i höghastighetsnätverk på 10 Gigabit
• Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
• Bredbandssystem
• Telekommunikation/datakommunikation
• Fiberanslutningar i patchpaneler, hubbar, switchar, routrar

Funktioner
• 2x LC MM hankontakter
• Laseroptimerad fiber i multiläge (LOMMF)
• OM3 (50/125) 2000 MHz fiber i multiläge
• Kompatibel med 850 nm VCSEL-källa
• Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
• Gjutna kontakter

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Brandteknisk klass

LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)

Fiberstorlek

50/125

Prestanda
Maximal
100Gbps
dataöverföringshastigh
et
Kabelklassificering

10Gbps / 40Gbps / 100Gbps

Fiberklassificering

OM3

Fibertyp

Multiläge

Våglängd

850nm

Connector A

Fiberoptisk LC duplex

Connector B

Fiberoptisk LC duplex

Drifttemperatur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Kontakt(er)

Miljö

Luftfuktighet

0~90% RH

Färg

Aqua

Kabellängd

39.4 in [100 cm]

Diameter

3mm

Produktlängd

39.4 in [100 cm]

Produktvikt

0.5 oz [15 g]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Package Height

0.6 in [14 mm]

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 0.8 oz [24 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

1 m 10 Gb Aqua multiläge 50/125 Duplex LSZH
fiberpatchkabel LC - LC

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

