
(Jumper in a box)

Jumper em caixa dispensadora



Visão geral da solução
Nossa solução de jumper em caixa dispensadora ( jumper-in-a-box) resolve um problema importante que nossos 
clientes enfrentam: gerenciamento de estoque. Esta solução oferece uma caixa empilhável com tamanho padrão das 
caixas de cabo UTP e que contém até 70 cordões numerados em ordem decrescente. Todas as informações principais 
do produto estão disponíveis na caixa, incluindo o código de item, tipo de fibra e o comprimento do jumper.

Benefícios
■      As embalagens plásticas são conectados com costura serrilhada 

Processo fácil de puxar destacar na hora de retirar os jumpers

■     Etiquetas coladas na frente da caixa 
Identificação visual rápida do comprimento e tipo de cordão

■        Marcação de aviso de recompra nas últimas embalagens de jumper
 Reduz o risco de ficar sem produto

■      Tamanho reduzido da embalagem de transporte de jumper
 Menos desperdício e menos tempo necessários para desembalar o produto

■      Números sequenciais em cada embalagem individual de jumper
 Melhor gerenciamento de inventário

■           Embalagem disponível para diversos tipos de fibras e conectores
  Atendendo às mais diversas aplicações incluindo: data centers, centrais ópticas e 

de equipamentos

■        Processos de fabricação avançado                                                                                       
A tecnologia de produção resulta em consistência insuperável na qualidade do 
produto

■        Também disponível para cordões Uniboot Duplex de polaridade inversa             
Conversão rápida e fácil da polaridade TIA-568 A-B para A-A sem expor fibras ou 
exigir ferramentas



Diâmetro externo do
cordão

Tipo de fibra óptica

Opções de conector

Comprimento do cordão /
Quantidade por caixa

Uma fibra (Simplex)    Duas fibras (Duplex) Duas fibras (Uniboot)

1.6

OS2 

LC UPC para LC UPC

1-5 metros/70 unidades

6-10 metros/50 unidades

2.0

OS2, OM3, OM4

2.0

OS2, OM3, OM4

LC APC para LC APC

SC UPC para SC UPC

SC APC para SC APC

11-15 metros/40 unidades

16-20 metros/30 unidades

1-2 metros/60 unidades

3-4 metros/50 unidades

5-6 metros/40 unidades

7-8 metros/35 unidades

9-10 metros/30 unidades

1-5 metros/70 unidades

6-10 metros/50 unidades

11-15 metros/40 unidades

16-20 metros/30 unidades

LC Duplex para LC Duplex

SC Duplex para SC Duplex
LC Uniboot para LC Uniboot

Opções de jumpers disponívies em caixa dispensadora
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