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Optické vláknové kabely –
Část 2-51: Vnitřní kabely – Předmětová specifikace pro
simplexní a duplexní kabely pro použití
ve šňůrách pro řízené prostředí

ČSN
EN 60794-2-51
35 9223

idt IEC 60794-2-51:2014

Optical fibre cables –
Part 2-51: Indoor cables – Detail specification for simplex and duplex cables for use in cords for
controlled environment

Câbles a fibres optiques –
Partie 2-51: Câbles intérieurs – Spécification particuliere pour les câbles simplex et duplex pour usage
en cordons
en environnement contrôlé

Lichtwellenleiterkabel –
Teil 2-51: LWL-Innenkabel – Bauartspezifikation f?r Simplex- und Duplexkabel zur Verwendung in
Kabeln f?r kontrollierte Umgebungsbedingungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60794-2-51:2014. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60794-2-51:2014. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma popisuje základní požadavky na simplexní a duplexní kabely pro použití ve šňůrách pro řízené
prostředí v teplotním rozsahu –10 °C až +60 °C. Norma specifikuje vlnové délky pro jednovidová
a mnohovidová vlákna, nulovou změnu útlumu při zkouškách a požadavky na stahovalelnost ochrany
vlákna. Uvádí požadavky na rozměry kabelů a detailně popisuje doporučované mechanické
a environmentální zkoušky pro tento typ kabelů. Dále jsou uvedeny požadavky na zkoušky
přenosových parametrů a chování kabelu v podmínkách požáru.
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


