
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (Tại nhiệt độ 230C +/- 30C) 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP QUANG VIỆT NAM VINA-OFC 

Đấu nối quang nhanh (Fast connector) 
 

 2. Phạm vi áp dụng: 

 
 
 

 

 

1. Giới thiệu:  
 

 

 

 

    

 

 



  
 
 
 
 
 

 

  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP QUANG VIỆT NAM VINA-OFC 



in các thông tin: tên nhà sản xuất, năm/tháng sản xuất; serial number

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP QUANG VIỆT NAM VINA-OFC 





Các phương pháp kiểm tra, tiêu chuẩn lấy mẫu 

Mục Phương pháp Tiêu chuẩn Mẫu kiểm tra  

Kiểm tra 
1. Kiểm tra trực quan 

2. Phóng đại 200 lần 

1, Bề mặt không thể xuất hiện các vết xước, biến dạng hay các lỗi khác, 

thông số kỹ thuật và sản phẩm, tuân thủ thực tế đã công bố. 

Kiểm tra trên toàn bộ 

thành phẩm 

Kích thước 

hình học 
 Máy chiếu CCD Sản phẩm đúng theo thiết kế 

 

 

Chỉ số hình 

học 

 

Máy soi 3D  

Part No. 
Bán kính uốn 

cong (mm) 

Độ lệch tâm 

Amount (μm) 

Độ cao sợi 

quang (nm) 

PC Type (Ф2.5mm) 8～12 ≤50 -100~+50 

PC Type (Ф1.25mm) 7～12 ≤50 -100~+50 

APC Type (Ф2.5mm) 5～12 ≤50 -100~+50 

APC Type (Ф1.25mm) 5～10 ≤50 -100~+50 

Suy hao chèn 
Sử dụng phương pháp 

đo suy hao tiêu chuẩn 

PC: Giá trị trung bình: ≤0.2dB, Giá trị cao nhất: ≤0.4dB     

APC: Giá trị trung bình: ≤ 0.3 dB, Giá trị cao nhất: ≤ 0.5 dB 

Kiểm tra trên toàn bộ 

thành phẩm 

Suy hao phản 

hồi 

Sử dụng phương pháp 

đo suy hao tiêu chuẩn 

PC: ≥ 45 dB, 

APC: ≥ 55 dB. 

Kiểm tra trên toàn bộ 

thành phẩm 

   Thời gian      

thực hiện 
Kỹ năng trung bình 

 

≤ 2.5 phút 

Kiểm tra trên 100 

thành phẩm 

Tỷ lệ thao tác 

thành công 
Kỹ năng trung bình ≥ 98% 

Kiểm tra trên 100 

thành phẩm 

Số lần tái sử 

dụng 
Kỹ năng trung bình ≥5 lần 

Kiểm tra trên 100 

thành phẩm 

Bảng tiêu chuẩn kiểm tra 

Kiểm tra Tiêu chuẩn 

STT Khu vực kiểm tra Vết xước Điểm sáng Điểm sáng /điểm trắng Vết nứt 

1 Φ25μm Không cho phép Không cho phép Không cho phép Không cho phép 

2 
Φ25μm～Φ60μm Chiều rộng ≤ 1 μm số lượng ≤ 2 chiếc 

Đường kính ≤ 1μm 

Số lượng ≤ 2 chiếc 
Không cho phép Không cho phép 

3 
Φ60μm～Φ125μm Chiều rộng  ≤ 2 μm số lượng  ≤ 3 chiếc 

Đường kính ≤ 2μm 

Số lượng  ≤ 3 chiếc 
Không cho phép Không cho phép 

Yêu c Các mục yêu cầu và tiêu chí kiểm trat  

Suy hao chèn 
Sử dụng phương pháp đo suy 

hao tiêu chuẩn 

PC 
 Suy hao trung bình: ≤ 0.23dB,  

 Suy hao cao nhất: ≤ 0.33dB,  

APC 
 Suy hao trung bình: ≤ 0.25 dB,  

 Suy hao cao nhất: ≤ 0.32 dB. 

Suy hao phản hồi 
Sử dụng phương pháp đo suy 

hao tiêu chuẩn 

PC  ≥ 45 dB,  

APC  ≥ 50 dB. 

Thời gian thực hiện trung bình Kỹ năng trung bình  ≤ 2.5 phút 

Tỷ lệ thao tác thành công Kỹ năng trung bình  ≥ 98% 

Số lần lập lại 10 lần 

Suy hao chèn thay đổi: ≤ 0.2dB, Suy hao 

phản hồi thay đổi: ≤ 4dB. Không nứt vỡ về 

cơ khí, biến dạng hay bất cứ sự thay đổi bất 

thường nào 

Nhiệt độ cao +85℃, 96 giờ 

Nhiệt độ thấp -45℃, 96 giờ 

Dải nhiệt độ, số lần, thời gian -40℃ ~ +85℃, 30 chu kỳ, tổng thời gian 240 giờ 

Độ ẩm, nhiệt độ +75℃, 95%, 96 giờ 

Thử nước 25±2℃, 168 giờ, thử dưới vòi nước chảy 

Số lần lập lại Số lần lập lại: 5 lần 

Kiểm tra độ rung 

Tần số: 10-50Hz;  

Số lần quét: 45 lần một phút, biên độ: 0.75mm : theo 

ba hướng, thời gian tại mỗi hướng: 2 giờ 

Kiểm tra với độ cao Chiều cao thử: 1.5m , số lần thử: 8 lần 

Kiểm tra độ bền cơ học Tháo lắp >500 lần 

Kiểm tra sức căng Lực giữ cáp: 30N, thời gian: 2 phút  

Kiểm tra lực xoắn( kèm cáp) Tải trọng: 15N : tốc độ 10 lần / phút, số lần: 200 lần 


