
Chicotes á medida da sua aplicação...
Escolha:
 os conectores das extremidades,
 o cabo e a fibra,
 o comprimento



...nós produzimos!

...a confiança em soluções experientes!
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Chicotes/ Patchcord de Fibra por medida
A Teleflex dispõe de equipamento de fabrico, inspecção e teste de chicotes de fibra óptica com as terminações e tipos de fibra
indicados na tabela. Deste modo garantimos uma resposta rápida para chicotes com medidas definidas pelo cliente. O polimento
APC, PC ou UPC são efectuados de fábrica garantindo o desempenho ideal da fibra com as atenuações exigidas. Cada chicote
é fornecido com indicação das perdas de inserção e retorno dos respectivos conectores. O revestimento de exterior dos cabos
é de 3mm ou 2mm. Todos os chicotes podem ser constituidos por uma (Simplex) ou duas (Duplex) fibras.

Tecnologia...

Precisão
Equipamentos de precisão computorizados garantem os niveis de
qualidades exigidos no menor tempo possivel .

Robustez
Conectores sólidos permitem o tradicional manuseamento dos
cabos evitando perdas adicionais.

Normas...

Flexibilidade

ISO/IEC 11801.
EN 50173

Elevada combinação de conectores permitem a adequada solução
para cada instalação.

Celeridade
A aposta na constante formação revela-se a melhor opção para
uma rápida resposta de fornecimento.

Investimento...

Garantia da qualidade
Toda a produção é filtrada for equipamentos de teste precisos e
regularmente calibrados.

Stock

Uma adequada política de investimento garante um volume de
stocks e equipamentos necessários a uma produção regular e
estavel.

www.teleflex.pt
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Teleflex - Chicotes/ Patchcord de Fibra por medida - Monomodo
Conector da Extremidade
A

Tipo de Fibra a utilizar

Conector da Extremidade
B

Monomodo 9/125u G657

SC mono Azul

Cabo de 3mm com 1 ou 2 fibras

SC/APC mono Verde

LC mono Azul

SC mono Azul

SC/APC mono Verde

Cabo de 1,8mm com 1 ou 2 fibras

LC/APC mono Verde

LC mono Azul

LC/APC mono Verde
Cabo Multifibra “Breakout” com 12 ou 24F

FC mono Preto

FC mono Preto

FC/APC mono Verde

FC/APC mono Verde

E2000/APC mono Verde

ST mono Preto

Cabo de exterior com 1 ou 2 fibras

E2000/APC mono Verde

ST mono Preto

...a confiança em soluções experientes!
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Teleflex - Chicotes/ Patchcord de Fibra por medida - Multimodo
Conector da Extremidade
A

Tipo de Fibra a utilizar

Conector da Extremidade
B

Multimodo 50/125u OM2; OM3; OM4
e 62,5/125u OM1

Cabo OM2 ou OM1 de 3mm com 2 fibras

SC multimodo Creme

SC multimodo Creme

Cabo de 3mm OM3 com 2 fibras

LC multimodo Creme

LC multimodo Creme

Cabo de 3mm OM4 com 2 fibras

ST multimodo Preto

ST multimodo Preto
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