
cecHy:
•	 służy do redukowania odbić i rozproszenia wstecznego w sieciach telekomunikacyjnych
•	 dostępny w wersji jedno i dwustopniowej
•	 niewrażliwy na polaryzację sygnału
•	 niewielkie straty wtrąceniowe
•	wysokie straty odbiciowe
•	 duża stabilność temperaturowa
•	możliwość montażu w kasetach spawów, obudowach Mppo lub Ms

Dane tecHnIczne:

sposÓB zamawIanIa:
iZl1-13-300-90-sca – jednostopniowy izolator optyczny, pracujący na długości fali 1310 nm, 
wyprowadzenia 900 µm o długości 1 m, zakończenia złączami sc/apc

izolator iZl

poziom izolacji jednostopniowy dwustopniowy

centralna długość fali [nm] 1310 lub 1550

pasmo operacyjne [nm] ±20

minimalna izolacja przy 23°c [db] 28 45

typowe straty wtrąceniowe przy 23°c [db] 0,4 0,5

maksymalne straty odbiciowe przy -5°c do -7°c [db] 0,6 0,8

minimalne straty odbiciowe [db] 55/55 55/55

maksymalne pDl [db] 0,05 0,1

maksymalna moc optyczna [mw] 300

temperatura pracy [°c] -5~+70

uwaga: parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.

CATV

iZolator optycZny iZl

sposÓB zamawIanIa:
Mppo-2-1x16-sca – spliter plc 1x16 w obudowie Mppo-2 zgodnej ze standardem lgX, zakończenia  
w standardzie sc/apc
spl1x64/1316/2.0/64sca – spliter plc 1x64 z symetrycznym podziałem mocy, wyprowadzenia 2 mm 
o długości 1 m, zakończony złączami sc/apc

cecHy:
•	 służy do podziału mocy sygnału optycznego doprowadzonego do wejścia elementu
•	 jako monolityczne urządzenie oferowany z podziałem od 1x2 do 1x128
•	 dostępny w wersji z symetrycznym podziałem mocy
•	 spektralny zakres pracy 1260 ~ 1650 nm
•	 splitery plc oferowane są w obudowach Mppo zgodnych ze standardem lgX oraz w przełącznicach 19’’
•	 spełnia wymagania norm: pn-en 61753-031, Zn-13-tpsa-045

Dane tecHnIczne:

spliter plc

1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64

spektralny zakres pracy [nm] 1260 ~ 1650

maks. straty wtrąceniowe [db] 3,8 7,1 10,4 13,7 17 20,3

typ. straty wtrąceniowe [db] 3,5 6,9 9,8 13,5 16,5 20,0

maks. nierównomierność podziału [db] 0,4 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9

straty odbiciowe [db] ≥55

kierunkowość [db] ≥55

maks. pDl [db] 0,2 0,3 0,4

temperatura pracy [oc] -40 ~ +85

wyprowadzenia włókno 250 µm lub wstążka światłowodowa lub tuby 900 µm, 2 mm

wymiary obudowy zależne od wybranego rodzaju wyprowadzeń i krotności podziału

uwaga: parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.

ACCESS FTTx PON

spliter optycZny plc

Spliter PLC 1x32  
z wyprowadzeniami wstążką 

światłowodową

Spliter PLC 1x32  
w obudowie MPPO -3

Spliter PLC 1x8  
z wyprowadzeniami kablem 2 mm

Spliter PLC 1x32  
w obudowie MPPO-1-MS-Z

Izolator optyczny  
z wyprowadzeniami  

włóknem 900 µm
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