
cecHy:
•	 pigtail z włóknem g.657 a2, g.657 B3 o zmniejszonej wrażliwości na gięcie
•	 zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom sieci FTTh
•	 dostępny w wersji 1j lub 2j, również jako patchcord
•	 idealny do bezpośredniego podłączania abonenta 
•	 umożliwia przeprowadzanie przez ściany działowe i posadzki
•	 powłoka lsoh (bezhalogenowa) spełnia międzynarodowe wymogi przeciwpożarowe

dane tecHniczne:

sposÓb zamawiania:
sca/u/sM/sg657a2/1j/4,0/lFh – pigtail sM sc/aPc 24 m, włókno g.657 a2, średnica zewnętrzna 4 mm, materiał lFh

Konstrukcja kabla abonenckiego

kabel 1j - 4,0 mm kabel 2j - 4,0 mm kabel 1j - 2,8 mm kabel 2j - 3,0 mm

zakres temperatur [°c]:

transport i składowanie -40 do +70 -40 do +70

instalacja -5 do +50 -5 do +50

eksploatacja -30 do +70 -30 do +70

maksymalny naciąg [n] 200 150

odporność na zgniatanie [n/cm] 100

minimalny promień gięcia [mm] 20

standardowe pakowanie zwoje po 250 m, bęben 2 km bęben 2km

nominalna średnica [mm] 4 2,8 3,0

minimalna grubość powłoki [mm] 0,8 0,5 0,5

standard przeciwpożarowy cei60332-1 (c2) cei60332-1 (c2)

nominalna masa [kg/km] 16 18 8 9

oznaczenia powłoki zewnętrznej rok i tydzień produkcji-acoMe-liczba włókien 
oraz typ-kod produktu + metraż

rok i tydzień produkcji-acoMe-liczba włókien 
oraz typ-kod produktu + metraż

1. jedno lub dwa włókna G.657  
 o zmniejszonym promieniu gięcia,  
 w tubie 900 μm 
2. wodoodporne wzmocnienie z włókien  
 aramidowych 
3. powłoka bezhalogenowa (LSOH)
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pigtail aBonencki na kaBlu g.657 a2, g.657 B3 Światłowód niewidoczny – do instalacji w doMu klienta

Przezroczysty mikrokabel

Samoprzylepny klip

Dedykowany klej

światłowód niewidoczny to specjalnie zaprojektowany system, niemal niezauważalnych mikrokabli, przeznaczony 
jest do wykonania okablowania poziomego wewnątrz budynków. kabel wykonany jest z materiałów całkowicie 
przezroczystych. Mocowanie odbywa się ono za pomocą specjalnie zaprojektowanych mikroklipów z możliwością 
instalacji na każdej powierzchni. dodatkowo sam kabel można przytwierdzić do ściany za pomocą dedykowanego 
kleju. wewnątrz kabla znajduje się włókno g.657 B3 co znacznie ułatwia jego instalację na krawędziach i narożnikach 
budynku.

elementy systemu:
Przezroczysty mikrokabel
•	 średnica zewnętrzna 0,9 mm
•	 konstrukcja: ścisła tuba
•	 kabel g.657 B3
•	 powłoka zewnętrzna wykonana z plastiku o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
•	 kabel praktycznie niewidoczny
•	możliwość malowania
•	materiał niepodtrzymujący płomienia

samoprzylepne klipy
•	mocują mikrokabel do ściany o dowolnej konstrukcji
•	możliwość łatwego demontażu
•	 nie niszczą powierzchni ściany
•	 przezroczyste
•	możliwość malowania
•	materiał niepodtrzymujący płomienia

dedykowany klej
•	 stosowany w przypadku konieczności zwiększenia przyczepności klipów (np. wielokrotne użycie) lub do klejenia 

samego kabla
•	 łatwy w zamalowywaniu
•	 niepodtrzymujący płomienia

gniazdko optyczne
•	 estetyczne o niewielkich wymiarach
•	wyposażone w automatycznie zamykające się przesłony, chroniące przed zanieczyszczeniem złączy i 

promieniowaniem lasera
•	możliwość instalacji 2 złączy sc/aPc, dwóch spawów mechanicznych lub 2 osłonek termokurczliwych spawów
•	wykonane z materiału niepalnego

kod ProdukTu oPis

ngo-12/k/kn/sca/20/knTg.657B3/1j/0,9/
lFh

zestaw 20 m światłowodu niewidocznego do instalacji FTTh w mieszkaniu klienta. zawiera: gniazdko ngo-12, pigtail sc/
aPc wykonany na kablu niewidocznym o długości 20 m, łącznik sc/aPc, klip zewnętrzny, klip prosty, klip wewnętrzny – po 5 

sztuk, klej 20 ml , zestaw montażowy gniazdka.

ngo-12/k/kn/sca/35/knTg.657B3/1j/0,9/
lFh

zestaw 35 m światłowodu niewidocznego do instalacji FTTh w mieszkaniu klienta. zawiera: gniazdko ngo-12, pigtail sc/
aPc wykonany na kablu niewidocznym o długości 35 m, łącznik sc/aPc, klip zewnętrzny, klip prosty, klip wewnętrzny – po 5 

sztuk, klej 20 ml, zestaw montażowy gniazdka.

ngo-12/k/kn/sca/40/knTg.657B3/1j/0,9/
lFh

zestaw 40 m światłowodu niewidocznego do instalacji FTTh w mieszkaniu klienta. zawiera: gniazdko ngo-12, pigtail sc/
aPc wykonany na kablu niewidocznym o długości 40 m, łącznik sc/aPc, klip zewnętrzny, klip prosty, klip wewnętrzny – po 5 

sztuk, klej 20 ml, zestaw montażowy gniazdka.

kod ProdukTu oPis j.M.

wn-klej klej do kabla 1j niewidocznego 20 ml szt.

wn-kliP zewn kabel niewidoczny - osprzęt - klip zewnętrzny szt.

wn-kliP wewn kabel niewidoczny - osprzęt - klip wewnętrzny szt.

wn-kliP ProsTy kabel niewidoczny - osprzęt - klip przelotowy szt.

wn-włókno-1j kabel światłowodowy sM „niewidoczny” 1j, włókno g657 B3 mb.

sposÓb zamawiania:
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