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Kundanpassade längder
Inkopplingsförlust < 0.2 dB
Backreflektion > -55 dB (UPC)
Backreflektion > -65 dB (APC)
12 unika färger

DESIGNAD ATT VARA FRAMTIDSSÄKRAD
Micropols högkvalitativa pigtail är utformad för att leverera
optisk prestanda för framtida bandbreddskrav. Produkten
är paketerad så att den ligger väl skyddad och kontakterna
sorterade i numerisk ordning för att underlätta installationen.
Vi tillverkar pigtails enligt era önskemål oavsett längd, typ
av fiber eller val av kontakter. Våra pigtails levereras i en
miljövänlig och smart förpackning som gör installationen
enklare och snabbare.
Vi har kapacitet att tillverka stora och små volymer, från
några få enheter upp till flera tusentals. Alla Micropols pigtails
tillverkas i Sverige. Detta garanterar korta ledtider och hög
kvalitet.
TELECOM (TC) OR BLUE LINE (BL)
Vi använder samma fiber och komponenter i tillverkningen
av Telecom (TC) och Blue Line (BL) produkter. Vi använder
oss även av samma tillverkningsprocesser vid kontaktering,
polering och reflektionsmätning.
Blue Line-produkter har en prestandaetikett på förpackningen
som ger gränsvärde för inkopplingsförlust på <0,2dB
och backreflektion på >55dB för UPC med angiven
verifikationsmetod.
Telecomprodukter har en ID-etikett på kablaget tillsammans
med mätprotokoll och prestanda för alla kontakter på kabeln.
Dessa värden sparas i Micropols databas.
Alla multimode artiklar tillhandahålls med Blue Line (med
prestandaetikett på förpackningen) som standard om inget
mätprotokoll efterfrågas.

För mer information
Besök oss på www.micropol.com eller ring oss på +46 (0)35 260 72 18.
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Vi är micropol
Technology leader in passive fiber optics

Micropol kombinerar unik design och
produktionsteknik för att erbjuda komplexa och
kompakta lösningar för passiv fiberoptik. Vårt
arbete bygger på extremt hög precision och vi är
kända för våra korta ledtider, höga kvalitet och
kundanpassade lösningar.

VÅRA FYRA SEGEMENT

Oavsett tillämpning har vi kunskap och kapacitet
att tillverka den produkt som behövs – antingen
enligt kundens specifikation eller som en helt
skräddarsydd lösning. Alla våra produkter tillverkas
i vår egen produktionsanläggning.
Våra kunder finns på en mängd olika marknader där
avancerade fiberoptiska lösningar är avgörande.
Produkterna används inom ett brett spektrum,
från komplexa fiberoptiska nät inom telekom och
datakommunikation, till avancerade sensorsystem
för industriella (t ex gruvdrift, skog och offshore),
medicinska och militära applikationer.
Direktlänk
Vi är stolta över att vara en viktig länk mellan
dagens och framtidens informationssamhälle.
Vi har alltid byggt vår framgång på långsiktiga
relationer, kunskap och ett gediget hantverk för att
ge högsta kvalitet och bästa service.
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