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Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní
optických konektorů –
Část 24: Druh optických konektorů typu SC-RJ
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Fibre optic interconnecting devices and passive components –
Fibre optic connector interfaces –
Part 24: Type SC-RJ connector family

Dispositifs d,interconnexion et composants passifs a fibres optiques –
Interfaces de connecteurs pour fibres optiques –
Partie 24: Famille de connecteurs de type SC-RJ

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile –
Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern –
Teil 24: Steckverbinderfamilie der Bauart SC-RJ

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61754-24:2010. Má stejný status jako oficiální
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61754-24:2010. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma definuje konektorové rozhraní pro druh optických konektorů SC-RJ. Obsahuje duplexní
konektorová zástrčková rozhraní PC a APC 8o pro jednovidová vlákna, A3c/A3d pro vlákna HCS
a A4a/A4d pro vlákna POF, přičemž tato jednotlivá rozhraní se odlišují stylem broušení ferule
a rozměrovými tolerancemi významných tvarových parametrů. Společně pro všechny typy
zástrčkových rozhraní se definuje jedna rozměrová varianta
duplexního adaptérového rozhraní a rozhraní aktivní zásuvky. Norma obsahuje též rozměry kalibru
pro rozříznuté pružné dutinky. Dále udává vzájemnou propojitelnost konektorových zástrček
s adaptérem a aktivní
zásuvkou. V normativní příloze A se definuje barevné kódování pouzdření zásuvek a adaptérů pro
jednotlivé aplikace, jakož i způsob mechanického kódování pomocí barevně rozlišených
součástkových přídavných doplňků zástrček a adaptérů (svorek a kolíků) včetně stanovení jejich
rozměrů. Normativní příloha B stanovuje čtyři
modifikace rozměrů montážního panelového výřezu pro adaptér s ohledem na způsob jeho pouzdření.
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