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IDENTIFICADOR DE FIBRA 
 

SATCAB SYSTEMS ST820B 
 

 
 

 

 

O identificador de fibras ST820B é um 
instrumento indispensável para a 
manutenção das redes de fibra ótica. Por 
inserção de um sinal modulado de 1310nm 
ou 1550nm permite indicar o sentido dos 

sinais a passar e localizar facilmente 
determinadas fibras sem necessidade de 
interromper a transmissão. O identificador 
de fibra ST820B ainda deteta modulações 
de 270Hz, 1kHz e 2kHz. O identificador de 
fibra é fornecido com 4 adaptadores 

diferentes que permitem analisar tanto 
fibras revestidas como não revestidas. 
 
 
 

 
Características: 
 

• Simples utilização com botão único, 

• Indica sentido de transmissão e tom de frequência (270Hz, 1KHz, 2kHz) mediante aviso sonoro 

• Visualização da potência relativa no núcleo 

• Com obturador para maior precisão da medição 

• Inclui adaptadores fáceis de substituir 

• Acabamento robusto e de elevada qualidade 

• Aviso do nível carga das pilhas 

 
Aplicações 
 

• Projetos de telecomunicações 

• Projetos CATV  

• Centros de dados  

• Laboratórios e centros de investigação de fibra ótica  
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Especificações Técnicas: 
 
Parâmetro ST820B 
Gama de comprimento de onda (nm) 800-1700 nm 

Tipo de detetor  Ø 1mm InGaAs (2 un.) 

Sinais identificados Onda contínua (CW) 270Hz, 1kHz, 2KHz 

Sensibilidade (dBm) -40dBm 

Tipo de adaptadpr H 0,9/0,25 para fibra nua; H 2.0/3.0 para pigtails 

Perdas de inserção H 0,25 ~ H 0,9: 0,1dB 
H 2,0 ~ H 2,5: 0,5dB 
H 2,5 – H 3,0: 1,0 dB 

Sentido de transmissão LED Esq./ Dir. 

Intensidade do sinal 3 níveis 

Visor LCD dois dígitos 

Alimentação 2x AAA 1,5V 

Temperatura ambiente (ºC) -10 - +50 ºC 

Temperatura armazenamento (ºC) -20 - +70 ºC 

Peso (g) 310 

Dimensões (mm) 200x30x27 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mais informação: 
 

Satcab – Satélite e Cabo TV, S.A. 

Rua Engenheiro José Rodrigo de Carvalho, 94 - Lt. 11 
4480-484 ÁRVORE | PORTUGAL 
Tel.: 252 670 040 Fax: 252 670 049 
satcab@satcab.pt 


