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 Fiber Optik Ara bağlantı kablosu (patch cord), yüksek bandgenişliği gerektiren haberleşme 

uygulamalarında, patch panel (sonlandırma paneli) ile ağ cihazı arasında veya cihaz-cihaz arası 

bağlantıda kullanılabilmelidir. 

 FO Ara bağlantı kablosunun (patch cord) fiber optik çalışma modu Singlemode (SM) olmalıdır. 

 Her iki ucu ikişer adet FO konnektör ile sonlandırılmış, çift damar (core) kablodan oluşmalıdır 

(Duplex - DX patch cord). 

 Patch cord yapımında kullanılan kablo en az OS1 9/125μ standardını karşılamalıdır. 

 Ara bağlantı kablosunun A ucu, çift (duplex) LC/UPC konnektör ile, B ucu ise çift (duplex) 

SC/UPC konnektör ile sonlandırılmış olmlıdır. Bu konnektörler, her iki uçta, plastik aparatla 

yan yana sabitlenmiş olmalıdır. 

 Patch cordun damarları (core), optik alış ve veriş sinyallerini ilgili FO portlar arasında çapraz 

iletecek şekilde irtibatlanmış olmalıdır (cross patch cord). 

 Çiftli ara bağlantı kablosunun her bir damarının dış kesiti 3mm olmalıdır. 

 Çiftli ara bağlantı kablosunun her bir damarının malzemesi LSZH özelliğine, yani halojensiz ve 

yandığında düşük miktarda duman yayma özelliğe sahip olmalıdır. 

 Mukavemeti sağlamak için kablonun içinde Aramid Yarn iplik bulunmalıdır 

 FO konnektörlerin kalitesini belirleyen parametelerden olan, geri yansıyan ışığın geçen ışığa 

oranı "Geri Dönüş Kaybı (Return Loss - RL)” değeri, her bir konnektör başına 45dB’den daha 

yüksek olmalıdır. 

 Konnektörlerin araya giriş kaybı olarak adlandırılan “Insertion Loss – IL” değeri, her bir 

konnektör başına 0.2dB’den daha düşük olmalıdır. 

 Fiber Optik patch cordlar fabrikasyon üretim olmalıdır. 
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Sipariş Numaraları 

 

ON-603001 ... SC/UPC-LC/UPC SM DX Patchcord 1m 

ON-603002 ... SC/UPC-LC/UPC SM DX Patchcord 2m 

ON-603003 ... SC/UPC-LC/UPC SM DX Patchcord 3m 

ON-603004 ... SC/UPC-LC/UPC SM DX Patchcord 5m 

ON-603005 ... SC/UPC-LC/UPC SM DX Patchcord 10m 

 


