
  كابل هاي فيبر نوري
  كابل هاي داخلي با موج برهاي نوري

 J-VYمقاومت اجزاي غير فلزي يا فاقد فلز ، پوشش . فيبر تك حالتي يا چند حالتي كه به شدت بافري شده اند  ۸تا  ۱
  .پي وي سي 

  كاربرد
رجي نيز بكار گرفته مي كابل هايي هستند كه براي مصارف داخلي طراحي شده اند اما در مواردي خاص در بناهاي خا

و براي  c۫ ۷۰تا  -c۫ ۲۵براي انتقال و ذخيره سازي .  c۫ ۵۰تا  -c۫ ۵درجه دماي مجاز براي نصب و كارگذاري آنها. شوند 
  .است  -c۫ ۵تا  c۫ ۵۵اجراي عمليات 

  توصيف
  پالستيكي با بافر يا ميانگير E ۱۲۵/۱۰يا  G  ،۱۲۵/۵/۶۲ G  ،۱۴۰/۱۰۰ G ۱۲۵/۵۰موج برهاي نوري سري 

  :كد گذاري رنگ مواد ميانگير 
  زرد -فيبر تك حالتي                          
  سبز -فيبر چند حالتي                          

  قرمز – ۶و  ۸ -فيبر اوليه در كابل هاي فيبر يا رشته   
  ۲ -كابل رشته اي   

خاكستري رنگ احاطه  PVCند و توسط يك پوشش عنصر مجازي پيچيده شده ا ۲رشته اي كه در اطراف  ۱دو كابل 
  .شده اند 

   ۸-و  ۶-كابل رشته اي 
. فيبرهاي بافري تنيده شده در اطراف يك عنصر ضد حفره امنيتي غير فلزي و محوري به منظور شكل گيري سيم كابل

ستري نيز وجود عالوه بر اين يك پوشش پي وي سي خاك. رشته هاي مصنوعي به عنوان عناص كاهنده كشش هستند 
  .دارد 

افت پايين انتقال ، پهناي باند باال ، بدون تداخل ارتباطي ، عدم تابش يا پرتوهاي تشعشعي در : ويژگي هاي متمايز
طول كابل ، ايمن در برابر تداخل الكترومغناطيس ، عدم وجود مسائل مربوط به اتصال كابل هاي وابسته به قسمت هاي 

وزن سبك ، ابعاد كوچك ، كابل محكم شده ، تفكيك آسان كابل هاي دو رشته اي و نيز داخلي ساختمان به زمين ، 
  .نصب آسان اتصال دهنده ها يا دو شاخه ها براي كابل هاي دو و تك رشته اي 

 ۴بخش  ^^^.DINVPEتغيير در كاهش روي داده در محدوده درجه دمايي مشخص ، فشار كششي و انحنا با شرايط 
  . مطابقت مي نمايد


