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FCCC-FO-CB-Drop

کاربرد و ویژگى ها:

• انعطاف پذیر با شعاع خمش کم
• وزن سبک با نیروی کشش باال

FAST CONNECTOR امکان اتصال مستقیم به کانکتور با استفاده از •
برابر UV و تغییرات شدید دمایی • مقاوم در 

G657A1/A2 و G652D نوری تارهای  انواع طول ها و با  عرضه در  • قابل 
ایران) استانداردهای ITU-T, IEC و  T.C.I (رشکت مخابرات  • مطابق با 

ROHS، REACH ، SVHC مطابق با •
عملکرد • ضامنت کیفیت و 

https://www.telecomtender.com

نام محصول .

Indoor/Outdoor دو کر دومهاره FTTH کابل دراپ

کد محصول .

 ( FIBER OPTIC DROP CABLE) کابل دراپ فیبر نوری
در شبکه ھای FTTH جھت انتقال اطاعاتی که نیاز به 

قرار می   و پھنای  باند باا دارند مورد استفاده سرعت
گیرند. کیفیت این کابل دراپ FTTH مطابق با 

استانداردھای IEC, ITU-T و T.C.I (شرکت مخابرات 
. ایران) تست می شوند

د: کاربر
FTTX مناسب جھت استفاده در شبکه ھای •

ن • قابل استفاده در داخل و خارج ساختما
• مناسب جھت نصب سریع و ھوایی



- Dimensions, mm

- Technical Specification 

 Data

2 & 4 cores 2 Steel Wire Outdoor FTTH Fiber Optic drop cable

Outdoor

Item

Product name

Application
SM (G.652D, G.657A1 & G.657A2) Fiber type

Fiber color

Fiber count

standard spectrum

2 & 4

Central strength member Material:
Diameter: 0.45

 galvanized
-0.5mm

 Steel wire

Outer sheath material LSZH-UV resistant

Cable size (Height * width) (2*3)±0.2 mm

Max weight (Kg/Km) 10

Max tensile loading (N) 100

Min tensile loading (N) 60

Max bending radius (mm) 20 x Diameter

Min bending radius (mm) 10 x Diameter

Black or customized by user

1000 to 2000m/reel: other lengths available on request

Color

Length of cable

IEC 60794-1-E1
IEC 60794-1-E11
IEC 60794-1 F1 cycling 

Standards
Tensile, ITUT-T G.652D
Bend, ITUT-T G.655 C&D 
Temperature, ITUT-T G.657 A&B C&D 
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