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ONU EPON
RJ45
Projetado para provedores de serviços de internet que u�lizam 
rede FTTH. O modelo 2F-P1000N é desenvolvido pela 
2 FLEX TELECOM  baseado na tecnologia Gigabit EPON.

A ONU EPON WIFI foi projetado para 
provedores de serviços de 
internet que 
u�lizam rede FTTH. 
O modelo é 
desenvolvido pela
2 FLEX TELECOM 
baseado na tecnologia 
Gigabit EPON.
Suporta a tecnologia de 
rede sem fio 802.11n (T/R). 
Possui estabilidade elevada e facilidade 
na configuração, tem a garan�a de 
qualidade do QoS do mul�-serviço. 
Sendo totalmente compa�vel com 
regulamentações técnicas, como IEEE802.3ah 
e exigência técnica do equipamento EPON.

ONU EPON
Wireless

D.I.O
Distribuidor Interno Óptico

Modelos disponíveis 
de 12 / 24 / 36 / 72 portas.

Rack Óp�co
O Rack para conversores de mídia tem alimentação central, 
economizando espaço e cabos de energia. A operação con�nua é 
de grande importância para a comunicação de fibra, de modo que 
o chassis é equipado com fonte de alimentação redundante 
opcional e função hot-swap que permite instalar ou remover o 
conversor sem desligar o equipamento.

Modelo 2F-FRK14

Versões 1P ou 2P, fonte 
simples ou com redundância.

Modelo 2F-FRK16

GBics
SFP e SFP+ de alta qualidade, u�lizados em aplicações de rede FTTx,
Redes Gigabit ethernet e Redes de acesso. Compa�veis com equipamentos de 
telecom Mikro�k e Cisco. Temos Gbic para acesso Giga e 10G, alcançando 
distâncias de 300m até 60 Km, u�lizando-se de duas ou 1 fibra somente.

Placa Conversora 
de Mídia
U�lizada com o Rack Óp�co 
da 2 Flex. Converte mídia 10/100/1000 Base-TX em segmento 
Base-FX. Pode estender a Ethernet 10/100/1000M para até 20km 
através da rede de fibra óp�ca u�lizando-se de apenas 1 fibra óp�ca 
( tecnologia WDM ).

Conversor de Mídia
Converte fibra óp�ca em Rede 10/100/1000

ou vice-versa levando apenas um cabo
de fibra para transmi�r e receber dados.

Projetado sob IEEE 802.3u
10/1000Base-TX e padrões 100Base-FX,

foi Idealizado para cabos de fibra monomodo. 
A�ngindo distâncias de 2 a 60km.



Precisa de uma ajuda? 
Fale com nossa equipe, temos suporte
especializado para o melhor atendimento.

Cabo de Fibra

Patch Cord Óp�co

Auto-Sustentados de 12 a 72 fibras para vãos
de até 80 metros. As fibras são posicionadas em

tubo loose com gel para protegê-las da ação da água.
O cabo conta com uma camada de proteção composta por

fios de aramida e tem reves�mento de polie�leno

Produto u�lizado para interligar os equipamentos de transmissão 
ou para interligá-los a Distribuidores Internos Óp�cos. 
O Patch Cord Óp�co pode ser simplex ou duplex com baixa perda
de inserção sendo UPC ou APC.

Óp�ca

Cabo Drop

Spli�er

FIG8 e FLAT (Flex)

Formação de Rede FTTx 
fornecidos nos modelos FIG8, 
tendo em sua composição 
2Fo, 4Fo, 8 Fo  e 12 Fo, 
nos modelos Flat (Low Fric�on)
1Fo e 2Fo.

Os Spli�ers da Linha FTTx
são projetados para serem u�lizados nas 
redes FTTx/PON, para divisão de potência do sinal óp�co de
forma proporcional, essas são as caraterís�cas de um 
Spli�er Balanceado. Esses são 
fornecidos com ou sem 
conectores, nos modelos
1x2, 1x4, 1x8 e 1x16.

A Caixa de Terminação Óp�ca para redes FTTx  tem o propósito de 
acomodar e proteger as emendas óp�cas por fusão, feitas entre o 
cabo de distribuição e os cabos drop, fazendo com que a rede ganhe 
organização, facilidade na manutenção e agilidade na instalação de 
novos clientes. Modelos 1x8Fo e 1x16Fo

Caixa de Terminação 



www.2�ex.com.br
/2�exnetwork

Acesse nosso site e conheça 
nossos produtos Network e Fibra Óptica.
Temos o produto ideal para o seu negócio!

(21) 96964-6020 
Segunda a Sexta das 9h às 18h

(21) 3527-0052

Fale com nossos Consultores
e começe hoje uma parceria de sucesso!


