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Descrição

 

Conectores pré-polidos com a característica principal de fácil utilização, eliminam a 

necessidade do uso da máquina de fusão para o processo de conectorização. 

Indicado principalmente para instalação em campo, por facilidade na utilização e 

aplicação.

Maior Agilidade na instalação

Torna a conectorização de seu sistema mais rápida e fácil para o instalador, garantindo 

maior agilidade e produtividade na instalação.

Reutilizável

Permite a reutilização, oferecendo assim uma grande economia e eliminando perda do 

item em caso de remanejamento ou reestruturação de rede.

Sem necessidade de fusão

Elimina a necessidade de se utilizar máquinas de fusão, onde se tem uma grande 

economia na infraestrutura. Com ele o instalador poderá realizar a conectorização 

utilizando apenas ferramentas básicas.

Código: 6.04.032

6.04.031

Conector Rápido ‘Tipo C’

L
A

P

1
GARANTIA

a
n

o

PON
REDES ÓPTICAS 

PASSIVAS
FIBRAS

ÓPTICAS
PASSIVOS
ÓPTICOS



Especificações Técnicas

Modelo

Âmbito do cabo cabo de 2.0mm / 3.0mm

UPC APC

Cor Azul Verde

Perda por inserção (IL) ≤ 0,5 dB

Perda de retorno (RL) ≥ 50 dB ≥ 50 dB

Temperatura de operação -25 °C a 75 °C

Força de fixação do suporte de fibra nua >10N

Resistência à tração >50N

Diâmetro da fibra óptica 125µ m 

Modelos disponíveis

Instruções sobre o uso

Código: 6.04.032

6.04.031
Conector Rápido ‘Tipo C’

Conector Rápido SC-APC

cód.: 6.04.032

Conector Rápido SC-UPC

cód.: 6.04.031

     Este processo é indicado que seja realizado por profissionais capacitados.

     Extremamente importante que seja realizado com materiais limpos para melhor resultado da operação.

Nº máximo de montagens 10

Cenário de Aplicação

OLT
Adaptador óptico 

SC/APC ou SC/UPC

Caixa de 

Terminação

Caixa de 

emenda

ONU 

Conector rápido

APC ou UPC

Conector rápido

APC ou UPC

CUIDADO / ATENÇÃO:

Não olhe diretamente para o feixe de luz, isso poderá causar danos a visão.

Telefone: 35 3471.1034
suporte@axglobal.com.br

ONU 

Conector rápido

APC ou UPC
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