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LIGHTBAND™
ŚWIATŁOWÓD DLA TWOJEJ 
INFRASTRUKTURY IP

Światłowody są integralną częścią systemów okablowa-
nia strukturalnego już od wielu lat. Tradycyjnie używane 
w okablowaniu pionowym światłowody są coraz częściej 
stosowane w rozwiązaniach „światłowód do biurka” oraz 
instalacjach „Plug and play” ze względu na ich przepusto-
wość, niewielkie rozmiary oraz bezpieczeństwo transmisji 
danych w porównaniu z nośnikami miedzianymi.

Molex oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych syste-
mów światłowodowych na rynku okablowania struktural-
nego, wykorzystujący m.in. złącza ST®, Duplex SC, MT-RJ®, 
LC, Quad LC oraz MTP/MPO. Asortyment produktów 
firmy Molex obejmuje światłowodowe panele krosowe, 
adaptery, kable krosowe,  akcesoria do spawania, złącza 
do samodzielnego terminowania na placu budowy, oraz 
zestawy narzędzi i testery.

W asortymencie produktów światłowodowych znajdują 
się również niezwykle popularne, zakańczane fabrycznie, 
rozwiązania zapewniające najwyższe parametry transmi-
sji danych, przepustowości i bezpieczeństwa, nadające 
się idealnie do zastosowania w Centrach Przetwarzania 
Danych. Zakończone fabrycznie kompletne rozwiązanie 
światłowodowe 10G firmy Molex ma wiele zalet w porów-
naniu z tradycyjnymi instalacjami światłowodowymi. 
Kable są fabrycznie zakończone złączami i oferowane 
z gwarancją parametrów optycznych. Fabrycznie zater-
minowane kable, kasety światłowodowe oraz dostępne 
kable krosowe, pozwalają na skonfigurowanie dowolnych 
systemów transmisyjnych danych z wykorzystaniem 
powszechnie stosowanych interfejsów światłowodowych

Uniwersalne rozwiązania dla gniazda abonenckiego
Molex posiada bogatą ofertę pokryw, puszek oraz roz-
wiązań modularnych typu „światłowód do biurka”, które 
doskonale sprawdzają się we wszystkich typach aplikacji 
oraz spełniają wymagania rynkowe. Produkty te cechują 
się eleganckim wzornictwem, niewielkimi rozmiarami 
i uniwersalną konstrukcją modułową, która umożliwia  
rozbudowę sieci w miarę potrzeb.
Moduły światłowodowe, dostępne są z różnymi typami 
złączy: ST, SC lub LC oraz przeznaczone zarówno do 
rozwiązań wielomodowych jak i jednomodowych. 
Wyposażone w oryginalne przesłony firmy Molex chro-
niące przed szkodliwą emisją światła.

Długotrwała niezawodność systemu
Produkty światłowodowe Molex Premise Networks speł-
niają, a nawet przewyższają wszelkie liczące się międzyna-
rodowe standardy branżowe, w tym standardy TIA/EIA 568-
C.3, ISO/IEC 11801 oraz AS/NZS 3080. Gwarantuje to bez-
awaryjną pracę w całym okresie eksploatacji i tym samym 
maksymalizuje zwrot kosztów inwestycji. Niezwykła ela-
styczność oferowanych systemów światłowodowych spra-
wia, że jest to właściwe rozwiązanie dla najbardziej wyma-
gającego odbiorcy, obsługujące najbardziej wymagające 
protokoły światłowodowe. Nasze produkty są opracowy-
wane i wytwarzane przy użyciu najnowszych technologii, 
co gwarantuje niezawodne działanie sieci firmowej.

Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie produkty są 
dostępne we wszystkich regionach.



Podstawą systemu Xtreme Density jest 19" obudowa 
wykorzystywana do magazynowania i terminowania 
doprowadzonych kabli światłowodowych. Obudowy są 
dostępne w dwóch rozmiarach: 1U na 5 kaset oraz 2U 
na 12 kaset. Zastosowanie 24-włóknowych kaset typu 
„plug and play” konwertujących interfejs MTP na LC wraz 
z  24-włóknowym kablami optycznymi MTP/MTP pozwala 
uzyskać gęstość do 120 włókien w 1U oraz do 288 włókien 
w 2U. Jest to idealny system do stosowania w Centrach 
Przetwarzania Danych, Sieciach Pamięci Masowych (SAN), 
sieciach szkieletowych i kampusach oraz systemach tele-
komunikacyjnych.

 n 24-włóknowe kasety typu „plug and play” – gęstość 
120 włókien (1U) i 288 włókien (2U).

 n pełna kompatybilność z najnowszymi protokołami - 
produkty OM3, OM4 i OS2 w standardzie dostępne są 
w wersji niskostratnej (ang. Low Loss).

 n 24-włóknowe kable połączeniowe MTP-MTP cha-
rakteryzują się niską wagą i średnicą dzięki czemu 
z łatwością spełniają wymogi ułożenia kabli podyk-
towane przez wymogi sprzętu HVAC (z ang. Heating, 
Ventilation, Air Conditioning).

 n Obudowy mogą być opcjonalnie uzupełnione o zamy-
kane drzwiczki przednie oraz tylną półkę do zarządza-
nia kablami.

 n Opcjonalnie dostępna jest podstawa montażowa 
z funkcją wysuwania oraz zarządzania zapasem kabla.

 n Wygodny uchwyt umożliwiający szybki i beznarzę-
dziowy montaż i demontaż kasety z obudowy.

 n Uchwyty szybkiego montażu zatrzaskują się w panelu.
 n Możliwość ustawienia kasety w pozycji pośredniej 

w celu instalacji kabli krosowych.
 n Etykieta opisowa na boku kasety.
 n Zastosowanie adapterów Quad LC pozwala na uzyska-

nie wysokiej gęstości połączeń, ułatwia zarządzanie 
połączeniami oraz pozwala na wpinanie i wypianie 
kabli krosowych bez użycia specjalistycznych narzędzi.

 n Wewnętrzny system zarządzania włóknami wbudo-
wany w kasetę Xtreme Density, zapewnia znakomite 
parametry transmisyjne.

Niskostratne kable krosowe LC w wersji „Uniboot”
Niskostratne kable krosowe LC w wersji „Uniboot” o zmniej-
szonej średnicy zewnętrznej to idealne rozwiązanie dla 
instalacji o wysokiej gęstości. Wykorzystanie kabli kroso-
wych typu „Uniboot” umożliwia 50% oszczędność miejsca 
w porównaniu z tradycyjnymi optycznymi kablami kroso-
wymi. Idealne do stosowania w Centrach Przetwarzania 
Danych, Sieciach Pamięci Masowych (SAN), połączeniach 
szkieletowych i kampusowych oraz systemach telekomu-
nikacyjnych.

Hybrydowe fabrycznie zakończone wiązki kablowe
Fabrycznie zakończone światłowodowe wiązki kablowe 
firmy Molex zapewniają znakomite parametry transmi-
syjne dzięki zastosowaniu fabrycznie polerowanych złącz 
światłowodowych, pozwalających na niezwykle szybką 
i kosztowo efektywną instalację połączeń światłowodo-
wych. Fabrycznie zakończone wiązki kablowe są idealne 
dla sieci szkieletowych o znaczeniu strategicznym, np. połą-
czeniach w Centrach Przetwarzania Danych lub połącze-
niach szkieletowych wykonanych w technologii „Low Loss”.

Kable Xtreme Density
Okrągłe kable dystrybucyjne o klasie palności OFNP 
i LS0H są fabrycznie zakończone po obu stronach wie-
lowłóknowymi złączami MTP® dla osiągnięcia maksymal-
nej gęstości połączeń. Ich okrągłą, elastyczną powłokę 
można łatwo zginać, układać i instalować, a opatentowana 
elastyczna obudowa złącza ułatwia utrzymanie właści-
wego promienia zgięcia, pochłania wibracje oraz wstrząsy 
i stanowi doskonałą ochronę dla złącza MTP.

XTREME DENSITY
NIEOGRANICZONA ELASTYCZNOŚĆ 
DLA TWOJEJ INFRASTRUKTURY IP



MODLINK™ 
PLUG AND PLAY

System ModLink zapewnia najwyższej jakości parametry 
transmisyjne dzięki zastosowaniu automatycznie kontro-
lowanego procesu polerowania w warunkach fabrycz-
nych. Rozwiązanie fabryczne zapewnia swobodę kon-
figuracji systemu oraz szybką i ekonomiczną instalację. 
System ModLink jest odpowiedni dla większości instalacji 
światłowodowych, idealnie sprawdza się w zastosowa-
niach „mission critical”, takich jak Centra Przetwarzania 
Danych czy Sieci Pamięci Masowych (SAN), w których 
zasadniczą rolę odgrywa szybkość instalacji, jak również 
w środowiskach, w których częste są przeniesienia, rozbu-
dowy i zmiany, często dokonywane własnoręcznie przez 
użytkownika końcowego.

Jakie są zalety rozwiązań zakańczanych fabrycznie?
Zaletą rozwiązań tego typu jest fakt, że są zakończone 
fabrycznie zarabianymi złączami. Każdy kabel jest fabrycz-
nie zakończony złączką MTP/MPO i przetestowany, co 
zapewnia optymalne parametry transmisyjne wszystkich 
złączy. Dzięki temu instalacja systemu polega jedynie na 
wpięciu złącz kabla połączeniowego w kasety Modlink, 
zainstalowaniu kaset w obudowach światłowodowych 
oraz ułożeniu kabli w trasach kablowych.

Dodatkowe cechy produktu
Kompaktowe kasety ModLink mogą być montowane 
w szerokiej gamie paneli i obudów światłowodowych 
firmy Molex, pozwalając na uzyskując uzyskanie do 
96 portów  w 1U. Kasety wyposażone są w etykietę opi-
sową pozwalającą na poprawne udokumentowanie insta-
lacji. Kable dostępne są z powłoką OFNP lub LS0H. Dzięki 
zastosowaniu okrągłej, elastycznej powłoki można je 
łatwo zginać, prowadzić, układać i instalować.

Kompatybilne ze wszystkimi znaczącymi typami złącz 
światłowodowych
System ModLink jest dostępny ze złaczami SC, LC lub MT-RJ. 
Kasety o gęstości  24-włókien dostępne są tylko ze złączami  
Quad LC. Zastosowane adaptery są zgodne z międzynaro-
dowymi normami światłowodowymi  TIA/EIA 568-C.3,  
ISO/IEC 11801 i AS/NZS 3080. System ModLink jest 
dostępny w klasach światłowodowych OM1, OM2, OM3, 
OM4 oraz OS1 i OS2.

12 i 24 portowe kasety ModLink LC
System ModLink zapewnia efektywną kosztowo, szybką 
i prostą instalację łączy światłowodowych typu „światło-
wód do biurka” lub okablowania pionowego. 12- i 24-por-
towe kasety ModLink LC zapewniają podwyższone para-
metry transmisyjne dzięki odpowiedniemu procesowi 
polerowania. Instalacja jest niezwykle prosta: wystarczy 
wpiąć kabel zakończony złączem MTP w kasetę ModLink. 

Kluczowane kasety ModLink LC
Kluczowane adaptery LC firmy Molex, wykorzystywane 
razem z kompatybilnymi złączami, zapewniają bezpie-
czeństwo na poziomie mechanicznym oraz zapobiegają 
przypadkowym połączeniom jednocześnie umożliwiając 
tworzenie instalacji o wysokiej gęstości połączeń. W połą-
czeniu z zaawansowanym systemem światłowodowym 
ModLink typu „Plug and Play” Molex zapewnia najwyższej 
klasy parametry transmisyjne i użytkowe. System pozwala 
na swobodną konfigurację połączeń oraz szybką i ekono-
miczną instalację. 

Kable ModLink
Kable ModLink oferowane z powłoką LS0H i OFNP są 
fabrycznie zakończone po obu stronach wielowłókno-
wymi złączami MTP® dla uzyskania maksymalnej gęstości 
włókna. Dzięki okrągłej, elastycznej powłoce można je 
łatwo zginać, układać i instalować. Kable zapewniają nie-
zwykle niską wartość tłumienia (maksymalna tłumienność 
0.35dB dla kabli klasy OM3/OM4 oraz typowo 0.10dB 
w przypadku kabli klasy OS1/2). Rozwiązania światłowo-
dowe ModLink są w 100% testowane.



Molex oferuje szeroki wybór wysokiej jakości kabli  wielo- 
i  jednomodowych, w tym:

Kable światłowodowe ogólnego stosowania typu luźna 
tuba odporne na atak gryzoni
Kable światłowodowe ogólnego stosowania typu luźna 
tuba firmy Molex mogą być stosowane w okablowaniu 
pionowym sieci LAN, połączeniach kampusowych oraz 
dostępowych liniach telekomunikacyjnych. Są to kable 
z tzw. tubą centralną  wypełnioną żelem oraz warstwą 
zewnętrzną  wykonaną z włókna szklanego zapewnia-
jącą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność przeciw 
atakom gryzoni na poziomie podstawowym. Powłoka 
zewnętrzna wykonana jest z materiału o statusie LS0H  
(Low Smoke Zero Halogen). Dostępne z włóknem wielomo-
dowym OM2, OM3 i OM4 oraz jednomodowym OS1/OS2.

Kable uniwersalne typu luźna tuba
Uniwersalne kable światłowodowe typu luźna tuba firmy 
Molex mogą być stosowane w okablowaniu pionowym 
sieci LAN, połączeniach kampusowych oraz dostępowych 
liniach telekomunikacyjnych. Są to kable z tzw. tubą cen-
tralną  wypełnioną żelem oraz warstwą zewnętrzną  wyko-
naną z włókna szklanego zapewniającą jedynie wytrzy-
małość mechaniczną. Powłoka zewnętrzna wykonana jest 
z materiału o statusie LS0H (Low Smoke Zero Halogen). 
Dostępne z włóknem wielomodowym OM2, OM3 i OM4 
oraz jednomodowym OS1/OS2.  

Światłowodowe kable wewnętrzne o  konstrukcji ścisłej 
tuby
Światłowodowe kable wewnętrzne wzmocnione włók-
nem szklanym przeznaczone są do stosowania wewnątrz 
budynków w podsystemach okablowania pionowego, 
połączeniach punkt - punkt, oraz obiektach Data Center 
jak również na zewnątrz budynków po zastosowaniu 
dodatkowej ochrony. Powłoka zewnętrzna wykonana jest 
z materiału o statusie LS0H (Low Smoke Zero Halogen). 
Dostępne z włóknem wielomodowym OM2, OM3 i OM4 
oraz jednomodowym OS1/OS2.

LIGHTBAND™
KABLE



Szeroka gama światłowodowych kabli krosowych i pig-taili 
w wersji wielomodowej i jednomodowej zaspokoi 
potrzeby najbardziej wyrafinowanych użytkowników 
a dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu produk-
cji parametry optyczne spełniają z zapasem wymogi stan-
dardów branżowych. Molex przykłada szczególną troskę 
do geometrii włókna na czole ferruli. Przy użyciu interfer-
metru badane są parametry geometryczne włókna, w tym 
promień włókna, koncentryczność oraz przesunięcie 
wierzchołka dzięki czemu wysokie parametry transmi-
syjne produktu są utrzymywane przez cały okres eks-
ploatacji. Kable krosowe dostępne są w standardowych 
długościach 1 m, 2 m, 3 m i 5 m. Pig-taile dostępne są 
w standardowych długościach 2m i 1m. Produkty w nie-
standardowych długościach mogą być dostarczane jako 
produkty specjalne.   

Kable krosowe i pig-taile światłowodowe Molex:

 n Standardowo dostępne w wersji duplex  wzmocnionej 
kevlarem  

 n Wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu kabla mini-
-duplex 2 mm x 4.1 mm

 n Tłumienie poniżej 0.35 dB
 n Dostępne ze złączami ST, SC, LC i MT-RJ 
 n W pełni kontrolowana geometria włókna w pro-

cesie polerowania
 n W pełni zgodne ze standardami branżowymi
 n Dostępne w wersji wielomodowej OM1, OM2, 

OM3 i OM4 oraz jednomodowej OS1/OS2
 n Produkowane w automatycznym procesie 

produkcji uwzględniającym polerowanie, 
testowanie oraz oznaczanie produktu 

 n Zgodnoś z dyrektywą ROHS

LIGHTBAND™
KABLE KROSOWE I PIG-TAILE



W ofercie firmy Molex znajduje się szeroka gama 19-calo-
wych paneli światłowodowych oraz skrzynek naściennych 
pozwalających na zakańczanie kabli światłowodowych, 
zarządzanie zapasem włókna, montaż kaset światłowodo-
wych oraz adapterów znajdujących się w ofercie firmy.

Wielofunkcyjna obudowa światłowodowa 1U
Wielofunkcyjna platforma światłowodowa to nowa seria 
paneli światłowodowych pozwalających na montaż stan-
dardowych adapterów światłowodowych jak również 
modularnych kaset światłowodowych MKS oraz kaset sys-
temu ModLink „Plug & Play”. 

W skład wielofunkcyjnej platformy światłowodowej WPS 
wchodzą: 

– uniwersalna 19” obudowa WPS o wysokości 1U prze-
znaczona do zakańczania wielowłóknowych kabli 
światłowodowych. Panel pozwala na zamontowanie 
płyty czołowej o wybranej liczbie i typie adapterów 
światłowodowych

– zestaw płyt czołowych w wyposażonych w złącza 
simplex i duplex SC, duplex i quad LC, simplex ST 
i simplex FC w wersjach jedno i wielomodowych jak 
również pozwalających na montaż Modularnych Kaset 
Światłowodowych MKS oraz kaset ModLink.

Uniwersalny panel 1U posiada konstrukcję wysuwaną, uła-
twiającą dostęp do włókien światłowodowych. Podłoga 
panela zaprojektowana jest w taki sposób, aby umożliwić 
maksymalną elastyczność w układaniu włókien.  

Standardowe panele światłowodowe
Standardowe panele światłowodowe dostępne są w sze-
rokiej gamie konfiguracji zawierających różne typy ada-
pterów (ST, FC, Duplex SC, Duplex LC, Quad LC) oraz różne 
ilości adapterów (6, 12, 24, 48). Panele pozwalają na uło-
żenie zapasu włókna, zabezpieczenie spawów oraz prawi-
dłowe udokumentowanie portów światłowodowych. 

Skrzynki światłowodowe 601
Skrzynki światłowodowe serii 601 to naścienne, kompak-
towe rozwiązanie pozwalające na stworzenie wielowłók-
nowego  punktu abonenckiego w oparciu o złącza ST, SC 
lub LC. Konstrukcja skrzynki pozwala na ułożenie zapasu 
włókna, zamocowanie osłon spawów oraz zamkniecie 
obudowy chroniącej włókna mechanicznie oraz przed 
zanieczyszczeniami.

Plastikowe panele Swing-out
Panel krosowy z zawiasem to lekki i mocny światłowo-
dowy panel krosowy przeznaczony do instalacji maksy-
malnie 48 standardowych włókien światłowodowych. 
Panel ten stanowi ekonomiczną alternatywę dla metalo-
wych skrzynek światłowodowych. Niższa półka obraca się 
na osi, dając dostęp do przygotowanych sekcji do porząd-
kowania włókien i spawów. Ułatwia to porządkowanie 
kabli oraz instalację. Wszystkie powszechnie stosowane 
typy adapterów: LC, SC i ST są montowane fabrycznie 
w wymiennych płytach czołowych mieszczących po 6/12 
dupleksowych lub 12 simpleksowych adapterów.

LIGHTBAND™
OBUDOWY ŚWIATŁOWODOWE



Złącza firmy Molex są dostępne zarówno w wersji jedno-
modowej, jak i wielomodowej. Zostały zaprojektowane-
aby spełniać najwyższe wymagania dotyczące produktów 
światłowodowych określone orzez normy i standardy 
branżowe. Złącza światłowodowe dostępne są w szerokiej 
gamie typów (ST, SC, LC) oraz sposobów zarabiania (złącza 
mechaniczne, złącza żywiczne wygrzewane, złącza kle-
jowe zarabiane na zimno.).

Złącza SC
Światłowodowe złącze SC firmy Molex zostało zaprojek-
towane zgodnie z wymaganiami standardu NTT-SC i jest 
całkowicie kompatybilne z innymi typami złącz SC. Złącze 
SC wykorzystuje tzw. mechanizm „push-pull” testowany 
zgodnie z rygorystycznym standardem Bellcore 326. 
Z uwagi na swoją wielofunkcyjność, złącze to nadaje się 
szczególnie do zastosowania w systemach telekomunikacji, 
CATV oraz teleinformatycznych.

Zlącza LC
Złącze LC powstało na skutek zwiększonego zapotrzebo-
wania rynku na małe i łatwe w użyciu zlącze światłowo-
dowe. Złącze LC pozwala na 50% redukcję przestrzeni zaj-
mowanych przez panele światłowodowe. Złącza pozwa-
lają na terminowanie włókna 900 µm w powłoce 1.6 mm 
lub 2.4 mm oraz precyzyjne pozycjonowanie włókna 
dzięki czemu parametr tłumienie złącz jest na niezwykle 
niskim poziomie.

Złącza ST
Złącza ST zostały zaprojektowane do aplikacji dystrybu-
cji sygnału i są kompatybilne z większością dostępnych 
obecnie urządzeń. Terminowanie złącz jest niezwykle 
proste i tanie a konstrukcja złącza wraz z długą osłoną 
pozwala na znakomite trzymanie kabla wraz ze wzmoc-
nieniem z Kevlaru.   

Złącza FC
Złącza FC zostały zaprojektowane głownie dla zastoso-
wań telekomunikacyjnych. Spełniają wymogi standardu 
NTT-FC i zapewniają niezwykłą łatwość w łączeniu i rozłą-
czaniu linków światłowodowych. Złącza FC są dostępne 
w wersji wielomodowej i jednodomodowej oraz mogą 
być terminiowane zarówno w warunkach polowych jak 
w wydziałach produkcyjnych.

Kluczowane złącza LC – bezpieczne połączenia
Kluczowane złącza LC w połączeni z kluczowanymi ada-
pterami a także kablami krosowymi pozwalają na stworze-
nie bezpiecznej infrastruktury światłowodowej uniemoż-
liwiającej wykonanie przypadkowego połączenia pomię-
dzy dwoma niezależnymi sieciami. 

Złącza mechaniczne Xpress G2
Złącza mechaniczne Xpress G2 (drugiej generacji) prze-
znaczone są do terminowania włókien światłowodo-
wych w warunkach polowych. Są to złącza mechaniczne 
(włókno jest blokowane w ferruli w sposób mechaniczny) 
nie wymagające polerowania. W złącze wbudowany jest 
kawałek włókna wypolerowany od strony ferruli, tak więc 
ich zarabianie jest proste i szybkie a jednocześnie zapew-
niające bardzo dobre parametry transmisyjne.

Narzędzia do czyszczenia
Zestaw narzędzi do czyszczenia złącz SC, LC oraz MTP/
MPO pozwala na oczyszczenie czoła ferruli w jednym 
cyklu czyszczenia. Narzędzia zaprojektowano z użyciem 
najnowszych materiałów polimerowych i ceramicznych, 
tak aby spełniały rygorystyczne wymagania rynku teleko-
munikacyjnego, CATV oraz Data Center. Narzędzia umoż-
liwiają również czyszczenie adapterów wyposażonych 
w opatentowaną przez Molex technologię adapterów 
z przesłoną, która zabezpiecza każde złącze przed kurzem 
i zanieczyszczeniami, jednocześnie zapewniając użytkow-
nikowi ochronę przed szkodliwą emisją światła lasero-
wego.

LIGHTBAND™
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Adaptery Duplex SC i SC/ST
Adaptery Duplex SC i SC/ST mogą być mocowane na 
zatrzask lub za pomocą śrub. Zostały zaprojektowane by 
spełniać standardy okablowania telekomunikacyjnego w 
tym rygorystyczne normy  TIA/EIA w budynkach komer-
cyjnych.

Adaptery Duplex SC/APC
Adaptery Duplex SC/APC mogą być montowane na 
zatrzask lub za pomocą śrub. Przeznaczone są do łączenia 
kabli zakończonych złączami SC polerowanych kątowo. 

Adaptery LC
Złącze LC powstało na skutek zwiększonego zapotrze-
bowania rynku na małe i łatwe w użyciu złacze światło-
wodowe. Złącze LC pozwala na 50% redukcję przestrzeni 
zajmowanych przez panele światłowodowe.

Adaptery Quad LC
Przeznaczone do aplikacji o bardzo dużej gęstości, pozwa-
lają na przyłączenie 4 włókien światłowodowych na 
powierzchni odpowiadającej standardowemu adapterowi 
Duplex SC.

Adaptery Quad LC/APC
Przeznaczone do aplikacji o bardzo dużej gęstości, pozwa-
lają na przyłączenie 4 włókien światłowodowych na 
powierzchni odpowiadającej standardowemu adapterowi 
Duplex SC. Stosowane ze złączami polerowanymi kątowo.

Kluczowane adaptery LC
Kluczowane adaptery LC w połączeniu z kluczowanymi 
pig-tailami a także kablami krosowymi pozwalają na 
stworzenie bezpiecznej infrastruktury światłowodowej 
uniemożliwiającej wykonanie przypadkowego połączenia 
pomiędzy dwoma niezależnymi sieciami. 

Adaptery ST
Adaptery ST dostępne są w wersji wielomodowej i jed-
nomodowej oraz pozwalają na łączenie ze sobą złącz ST 
oraz STII. Szeroka gama adapterów zawiera adaptery z 
obudową metalową jak i plastikową oraz trzy różne typy 
pierścieni centrujących wykonanych ze spieków ceramicz-
nych, fosforobrązu oraz efektywnych kosztowo polime-
rów.

Adapter MT-RJ
Zajmujący tyle samo miejsca, co prosty adapter SC sim-
plex, adapter MT-RJ jest adapterem podwójnym (typu 
duplex) pozwalającym na połączenie ze sobą wtyku MT-RJ 
męskiego i żeńskiego.

Adaptery FC
Adaptery FC wyposażone są w metalową obudowę oraz 
pierścień centrujący wykonany ze spieku ceramicznego 
lub fosforobrązu. Mogą być montowane w panelach świa-
tłowodowych niewyposażonych posiadających otwór 
montażowy  typu „D”.   

LIGHTBAND™ 
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Rodzina płytek sześciodrożnych pozwala na dowolne 
skonfigurowanie panela światłowodowego, pozwalając na 
zakończenie w jednym panelu kilku kabli zawierających 
różne typy włókien oraz różne typy złącz światłowodo-
wych. Płytki sześciodrożne są niezwykle proste w montażu 
dzięki zastosowaniu plastikowych nitów.

6-włóknowe płytki sześciodrożne 
Płytki sześciodrożne z adapterami światłowodowymi prze-
znaczone są do montażu w panelach krosowych i szaf-
kach naściennych przystosowanych do współpracy z tego 
typu osprzętem. Dostępne w wersji jedno- i wielomodo-
wej także z adapterami z przesłoną, która chroni instala-
torów i użytkowników końcowych przed emisją światła 
laserowego/LED.

12-włóknowe płytki sześciodrożne
Płytki sześciodrożne 12-włóknowe z adapterami świa-
tłowodowymi przeznaczone są do montażu w panelach 
krosowych i szafkach naściennych przystosowanych do 
współpracy z tego typu osprzętem. Dostępne w wersji 
jedno- i wielomodowej także z adapterami z przesłoną, 
która chroni instalatorów i użytkowników końcowych 
przed emisją światła laserowego/LED.

12-włóknowe płytki sześciodrożne z kluczowanymi ada-
pterami LC
Płytki sześciodrożne z kluczowanymi adapterami LC 
w połączeniu z kluczowanymi pig-tailami a także kablami 
krosowymi pozwalają na stworzenie bezpiecznej infra-
struktury światłowodowej uniemożliwiającej wykonanie 
przypadkowego połączenia pomiędzy dwoma niezależ-
nymi sieciami. Płytki są kompatybilne z wieloma panelami 
krosowymi oraz obudowami oferowanymi przez firmę 
Molex.

24-włóknowe płytki sześciodrożne
Płytki sześciodrożne 24-włóknowe z adapterami świa-
tłowodowymi przeznaczone są do montażu w panelach 
krosowych i szafkach naściennych przystosowanych do 
współpracy z tego typu osprzętem. Duża pojemność pre-
destynuje to rozwiązanie szczególnie do obiektów typu 
„Data Center” oraz serwerowni. 

Płytki sześciodrożne ze złączami MTP/MPO
Płytki sześciodrożne ze złączami MTP/MPO przeznaczone 
są do montażu w panelach krosowych i szafkach naścien-
nych przystosowanych do współpracy z tego typu osprzę-
tem.

LIGHTBAND™
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Oferta firmy Molex zawiera szeroką gamę modułów 
światłowodowych pozwalających na budowę rozwiązań 
światłowód do biurka. Charakteryzują się one nowo-
czesnym wzornictwem oraz kompaktową, uniwerslaną 
konstrukcją pozwalającą na łatwą instalację produktów. 
Przystosowane do pracy z adapterami SC, LC i ST, rozwią-
zania Molex w zakresie gniazda abonenckiego są odpo-
wiednie dla instalacji jedno- i wielomodowych, a także 
są dostępne  z adapterami z przesłoną przeciwkurzową, 
która dodatkowo chroni użytkownika przed szkodliwym 
działaniem emisji światła.

Moduły Kątowe 50 x 50 mm
Moduły kątowe Euromod 50 x 50 mm przeznaczone są do 
montażu w pokrywach serii Euromod 50mm. Dzieki kąto-
wej konstrukcji umożliwiają zachowanie odpowiedniego 
promienia gięcia włókna a dzięki wbudowanych przesło-
nom przeciwkurzowym chronią złącze przed zanieczysz-
czeniami a wzrok użytkownika przed szkodliwą emisją 
światła.

Moduły 25x50mm
Moduły Euromod 25 x 50 mm przeznaczone są do mon-
tażu w pokrywach serii Euromod 50mm. Dostepne w wer-
sji jedno- lub wielomodowej z adapterami ST, SC i LC .

Moduły z kluczowanymi adapterami LC 
Moduły Euromod z kluczowanymi adapterami LC w 
połączeniu z kluczowanymi pig-tailami a także kablami 
krosowymi pozwalają na stworzenie bezpiecznej infra-
struktury światłowodowej uniemożliwiającej wykonanie 
przypadkowego połączenia pomiędzy niezależnymi sie-
ciami. Zastosowane w aplikacjach „światłowód do biurka” 
pozwalają na dodatkowe zabezpiecznie infrastruktury 
przed niepożądanym dostępem jak i ułatwić użytkowni-
kowi podłączenie sprzętu do właściwego gniazda abo-
nenckiego.   

Uniwersalna puszka światłowodowa
Uniwersalna puszka światłowodowa przeznaczona jest do 
instalacji wewnątrz podwojnej puszki naściennej UK 2G. 
Posiada odpowiednie wyprofilowania przeznaczone do 
instalacji osłon spawów oraz zapasu włókna światłowo-
dowego. Przy zastosowaniu światłowodowych modułów 
kątowych zapewnia odpowiedni promień gięcia włókna.

Uniwersalne kasety światłowodowe i osłony spawów
Uniwersalne kasety światłowodowe, montowane 
wewnątrz światłowodowego panela krosowego, umożli-
wiają mocowanie osłon spawów oraz zarządzanie zapa-
sem włóknien światłowodowych.

Zestaw przejściowy światłowodu luźna tuba/ścisła tuba
Zestawy przejściowe do światłowodu są stosowane do 
kabli o luźnej tubie. Pozwalają na zmianę grubości włókna 
z 250 μm na 900 μm dzięki czemu możliwe jest zarabianie 
złącz bezpośrednio na włóknie. Dostępne w wersjach 4, 6, 
8, 12 i 24-włóknowych.

Światłowodowy tester ciągłości 
Światłowodowy tester ciągłości włókna służy do wstępnej 
weryfikacji torów światłowodowych wielomodowych oraz 
jednomodowych. Wbudowane, zasilane bateryjnie źródło 
światła widzialnego o długości 650 nm pozwala na wykry-
cie mikropęknięć włókna, pękniętych włókien oraz miejsc 
o podwyższonym tłumieniu (rozpraszającym światło).

LIGHTBAND™
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