SPECJALNE ELEMENTY OPTYCZNE | ELEMENTY POŁĄCZENIOWE

PRZEŁĄCZNICA HERMETYCZNA PSPH
CECHY:
• przełącznica światłowodowa zewnętrzna wisząca PSPH przeznaczona jest głównie do telekomunikacyjnych sieci
PON
• umożliwia stopniowe podłączanie abonentów przez dokładanie spliterów
• obudowa hermetyczna zapewniająca szczelność IP-65
• może obsługiwać zarówno kable liniowe, łatwego dostępu jak i wdmuchiwane
• posiadająca zwartą obudowę z możliwością wprowadzenie kabla od dołu
• wymienne drzwi posiadają zamykanie dwupunktowe z możliwością zastosowania zamków wg specyfikacji Klienta
• we wnętrzu umieszczony jest wkład metalowy odporny na korozję
• wnętrze przełącznicy jest podzielone na trzy obszary:
• obszar abonencki, służy do mocowania kabli abonenckich oraz spawania i gromadzeniu zapasów tub i pigtaili
• obszar do spawania włókien zasilających splitery i gromadzenia spliterów
• obszar komutacji na 72 lub 144 złączy SC
Okablowana Przełącznica
Światłowodowa Hermetyczna
PSPH-72

WYPOSAŻENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skrzynka z tworzywa sztucznego
wkład PSPH
kasety strony abonenckiej na 24 spawy
kaseta strony liniowej na 12 spawy
taśmy kablowe TK – 20/5
taśmy kablowe TK – 9/3
opaski ochronne ścisłej tuby
zestaw do zawieszania na ścianie
tabelko-naklejki opisowe
przepusty kapeluszowe dedykowane do rur Φ 37 mm
dławnica typu DP

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Przełącznica Światłowodowa
Hermetyczna PSPH-72

• OZRWŁ – oznaczniki rolkowe (samoprzylepne) służą do znakowania pojedynczych włókien światłowodowych
• OZNL od Φ 1,1 mm do Φ 3,2 mm – oznaczniki na lasce służą do znakowania kabli stacyjnych, tub kabla liniowego,
tub o średnicy 0,9 mm oraz tub transportowych
• zestaw do czyszczenia FTTH
• przepusty kapeluszowe dedykowane do rur Φ 37 mm
• dławnica typu DP

DANE TECHNICZNE:
wymiary [mm] wys. x szer. x głęb.
liczba spliterów optycznych (gab. max. 100x80x10)

PSPH-72

PSPH -144

500x400x200

600x500x230

3

zalecana długość wyprowadzeń splitera OUT [m]
zalecana długość wyprowadzeń splitera IN [m]
liczba połączeń spawanych strony abonencka

2,5
72

liczba połączeń spawanych strony liniowej

SC
3 / 24 spaw.

ilość kaset na spawy / ilość spawów w kasetach (strona liniowa)

6 / 24 spaw.
1 / 12 spaw.

zalecana długość pigtaila [m]

2

maksymalna ilość wejść rury Ø37 [mm]

6

maksymalna ilość wejść kabla liniowego

1

średnica wprowadzanego kabla abonenckiego [mm]
średnica wprowadzanego kabla liniowego [mm]

144
12

rodzaje łączników możliwych do montażu w listwie komutacyjnej
ilość kaset na spawy / ilość spawów w kasetach (strona abonencka)

5
1

12
2
4-7

4-14

4-14

liczba połączeń rozłącznych po stronie aboneneckiej

72

144

liczba połączeń rozłącznych po stronie liniowej

4

6

materiał: skrzynka / wkład / wyposażenie

poliester / aluminium / ABS

SPOSÓB ZAMAWIANIA:
PSPH-72 - przełącznica światłowodowa hermetyczna
FTTx

PON

