ObuDOWY | pasywne elementy optycZne

obuDowa mppo (lgX)
cecHy:
• obudowa kompatybilna ze standardem lgX
• stanowi zabezpieczenie mechaniczne zainstalowanych wewnątrz pasywnych elementów optycznych
• zakończenia elementów optycznych dostępne na listwie czołowej modułu w postaci łączników
o dowolnym standardzie
• obudowy Mppo instalowane są w typowych szafach i stojakach 19’’ oraz w ramkach ppo -19 o wysokościach
1u, 2u lub 3u
• możliwość instalacji w szafach psu-1 przy pomocy ramek ppo-48 i ppo-72
• dostępne również moduły z wyprowadzeniami złączami (wąsami), Mppo-1-Ms i Mppo-1-Ms-Z

Dane tecHnIczne:
obudowa Mppo
Mppo-1

Mppo-2

Mppo-3

10

18

34

66

30/130/158

60/130/158

90/130/158

180/130/158

maksymalna liczba wyprowadzeń
wymiary szer./wys./głęb. [mm]

Mppo-4

przykładowa pojemność obudowy Mppo dla zakończeń e-2000/sc

Moduły MPPO, kompatybilne
ze standardem LGX

cyrkulatory cr-3

2 szt.

6 szt.

11 szt.

22 szt.

cyrkulatory cr-4

1 szt.

3 szt.

6 szt.

12 szt.

cyrkulatory cr-8

1 szt.

3 szt.

6 szt.

12 szt.

multipleksery wDM

3 szt.

6 szt.

11 szt.

22 szt.

1 szt. mux lub
demux do 8
kanałów

1 szt. mux lub
demux do 8/16
kanałów

1 szt. mux
i demux do 16
kanałów

-

3 szt.

6 szt.

11 szt.

22 szt.

3 szt. 1x2
2 szt. 1x4
1 szt. 1x8

1 szt. 1x16

1 szt. 1x32

1 szt. 1x64

multipleksery/demultipleksery cwDM/DwDM
sprzęgacze Fbt
splitery optyczne plc

sposÓB zamawIanIa:
Mppo-1 - moduł zgodny ze standardem lgX przeznaczony do montażu pasywnych elementów optycznych

ramka ppo
cecHy:
Ramka 19” PPO-19/1U

• przeznaczona do montażu modułów Mppo kompatybilnych ze standardem lgX
• umożliwiają instalację w typowych szafach i stojakach 19” oraz 21/23” z adapterami typu aD-19
• ramki ppo-48 i ppo-72 umożliwiają instalację modułów Mppo w przełącznicach rodziny psu-1

Dane tecHnIczne:
ppo-19

Ramka 19” PPO-19/2U
pojemność

ppo-19/1u

ppo-19/2u

ppo-19/3u

3 szt. Mppo-1

3 szt. Mppo-2
6 szt. Mppo-1

2 szt. Mppo-4
4 szt. Mppo-3
7 szt. Mppo-2
14 szt. Mppo-1

ppo-48

ppo-72

2 szt. Mppo-3
2 szt. Mppo-2
6 szt. Mppo-1

1 szt. Mppo-4
2 szt. Mppo-3
4 szt. Mppo-2
8 szt. Mppo-1

sposÓB zamawIanIa:
ppo-19/1u – ramka 19’’ 1u przeznaczona do montażu maksymalnie trzech modułów Mppo-1
Ramka 19” PPO-19/3U

Ramki PPO-48 i PPO-72
str. 36

FTTx

PON

xWDM

