
  FICHA TÉCNICA

CONECTOR FAST CLICK
O Conector Óptico de Montagem em Campo 
SC-APC é utilizado na conectorização do Drop 
Óptico 
Autossustentado Compacto Figura 8 e Drop 
Óptico Compacto Interno BA (Low friction) 
para redes FTTx. 
  

CARACTERÍSTICAS

Todos os materiais que compõem o conector óptico montado e o respectivo adaptador não 
podem ser tóxicos nem apresentar perigo ambiental em condições normais de operação e 
devem ser compatíveis entre si.
Os materiais metálicos que compõem o conector óptico montado e o respectivo adaptador 
devem estar isentos de provocar corrosão galvânica entre si e quando em contato com outros 
materiais metálicos presentes na aplicação.
Os materiais poliméricos que compõem o conector óptico montado e o respectivo adaptador 
devem ser classi�cados no mínimo na categoria V-I, de acordo com a UL-94.
O conector deverá ser do tipo SC com polimento APC com acabamento na cor verde.
A �bra interna pré-clivada do conector deve ser de clivagem Flat (90º) e compatível com �bras 
tipo ITU-T G.657 A2 e ITU G.652.D;
Deve possuir dimensões reduzidas para permitir sua instalação em ADPATADOR REFORÇADO 
OPTITAP/FAST CONECTOR, CTO, DGOI, CDOI, CDOE e PTO, com dimensões máximas de: 
Alt.: 9.3 mm de x larg.: 9.3 mm x comp.: 52,5 mm;
O conector deve possuir acessórios e ou dispositivos de montagem que garantam qualidade, 
repetitividade e reprodutividade na montagem dos conectores, como holders, alinhadores e 
gabaritos. A cor destes dispositivos/acessórios serão de�nidos no momento da homologação, 
para que cada fornecedor tenha uma cor diferenciada, a�m de facilitar a identi�cação e ma-
nuseio do Técnico em Campo.



TIPO DO CONECTOR/POLIMENTO ATENUAÇÃO - dB

PARAMETROS ÓPTICOS

Os acessórios e dispositivos de montagem (gabarito e alinhador) deverão ser fornecidos na 
proporção de 1 conjunto a cada 10 conectores.
Todas as peças soltas que compõem o conector deverão estar presentes na mesma embala-
gem individual do conector.
O preparo da �bra para a montagem dos conectores deve permitir a utilização de ferramentas 
e acessórios existentes, tais como os clivadores e decapadores de �bra.
Deve realizar a conectorização em campo do Drop Óptico Auto sustentado Compacto Figura 
8 (per�l 2,0 x 3,0mm) e também do Drop Óptico Compacto Interno BA/Low friction (per�l 
1,6 x 2,0mm). Caso os acessórios para a retenção mecânica dos 2 modelos de drop sejam dis-
tintos, os 2 acessórios devem estar contidos na mesma embalagem do conector e deverão ter 
cores distintas a �m de facilitar o operador. Este acessório também poderá ser constituído de 
peça única que possua as retenções para cada tipo de drop integrados na mesma peça;
Deve possuir sistema de retenção mecânica que assegure uma carga mínima de 10N, para as 
aplicações em Drop Óptico Auto-sustentado Compacto Figura 8 e Drop Óptico Compacto
Interno BA (Low friction), com variação máxima de 0,2 dB;
Deve possuir sistema de retenção da �bra independente do sistema de retenção da capa do 
drop.
Deve possuir as características do gel interno casador de índice de refração (IMG- Índex 
Matching Gel)  que possibilite no mínimo 3 reentradas no momento de sua montagem, sem 
comprometimento ou degradação das características ópticas.
A clivagem da �bra do drop deve ser em ângulo reto (90 graus), não sendo admitidos conec-
tores ópticos que requeiram clivagem angular.
Deve proporcionar no mínimo 100 reconexões com variação máxima de 0,2 dB.
Deve possibilitar a operação e instalação em ambientes com temperatura entre -25°C a 75°C.
O sistema de retenção do conector ao drop deve suportar carga axial de 10 N, por 5 seg. com 
variação máxima de 0,2 dB.
O corpo do conector deve ser constituído em material plástico de engenharia com acabamento 
sem imperfeições.
As dimensões do conector devem permitir sua utilização ao Adaptador Reforçado do Conector 
Óptico tipo FAC SC-APC para sistemas OPTITAP e TELEFONICA (FastConect) – DTC 437.

SC-APC TÍPICO MAX

PERDA POR INSERÇÃO

PERDA DE RETORNO

0,3 0,50

0,50



DIMENSIONAL

EMBALAGEM

MODELO
DIMENSÃO (MM)

LARGURA ALTURA COMPRIMENTO

CONECTOR FAC-
SC-APC

9,3 9,3 52,5

Os conectores deverão ser fornecidos em caixas de papelão máster contendo 100 unidades, 
formado por 10 embalagens contendo 10 unidades cada. A embalagem com 10 unidades 
deve conter QRCODE com Vídeo de instrução de montagem e o kit de acessórios obrigatórios 
composto por gabarito e alinhador. Cada conector deve ser embalado de forma individual e 
com as seguintes informações: nome, código do produto e nome do fabricante e selo ANATEL 
com o número da Certi�cação e código de barras devidamente identi�cados. 
A caixa deverá conter uma identi�cação externa com as seguintes informações: dados do fa-
bricante, dados do produto e lote de fabricação


