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Cechy charakterystyczne

Koncepcja prze³¹cznic Quante ID 3000 zapewnia zoptymalizowane

rozwi¹zania dla specjalnych wymogów rynku. Zdaj¹c sobie sprawê

z faktu, ¿e dla ka¿dego zastosowania istnieje tylko jeden optymalny

produkt, aby spe³niæ okreœlone wymagania 3M w sposób ci¹g³y

modernizuje system ID 3000.

Du¿a gêstoœæ upakowania

Œrednica ¿y³ od 0,32 do 0,8 mm

Nowa zwarta struktura prze³¹cznicy:

- wymienne modu³y (nie wymagane narzêdzia)

- modu³y 8 i 10 parowe

- bloki pasuj¹ do takie samej szyny monta¿owej

- kompatybilnoœæ z istniej¹cymi konstrukcjami prze³¹cznic

Obni¿anie kosztów przez:

- prost¹ konfiguracjê stela¿a

- wstêpne wyposa¿enie w kable po³¹czeniowe

- ma³e odleg³oœci krosownicze daj¹ce w rezultacie
oszczêdnoœci kabla

- skrócenie czasu instalacji

Podwójne styki do po³¹czeñ T

Znacznie zmniejszona masa

Dostêpne jako blok lub w pojedynczych modu³ach

Prowadnica kabla dopuszcza skrêtkê dwu¿y³ow¹ i jednoparowy
kabel ekranowany

Szeroki zakres akcesoriów i elementów ochrony przepiêciowej

Magazynki zabezpiecze na 8 lub 10 parñ 

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹cz strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          

ówki 

TM TMQuante  ID 3000  - zarys 



QuanteID 3000

QuanteID 3000 L

Quante ID 3000 L oferowane jest do zastosowañ w prze³¹cznicach,

gdzie wystêpuj¹ ¿y³y o du¿ych œrednicach oraz kable o du¿ych przekrojach.

Dziêki u¿yciu powiêkszonych os³on prowadnic kabli oraz wygodnych

narzêdzi Quante ID 3000 technologia kompaktowych prze³¹cznic MDF

jest odpowiedni¹ aplikacj¹ dla nietypowego systemu okablowania.

Quante ID 3000 DDF

Quante ID 3000 2 Mbit/s stanowi odpowiedŸ na rosn¹ce zapotrzebowanie

rynku w zakresie 2 Mbit/s rozwi¹zañ dla operatorów sieciowych.

Idealnie przystosowane do zastosowañ z ekranowanymi kablami

po³¹czeniowymi ID 3000 2Mbit/s oferuje powiêkszone os³ony prowadnic

kabli. W przeciwieñstwie do konwencjonalnych technik, ekranowany

kabel po³¹czeniowy prowadzony jest wraz z ekranowaniem bezpoœrednio

do styku IDC.

Opis

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹cz strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          

ówki 

TM TMQuante  ID 3000  - zarys 

Ze swoimi zwartymi wymiarami i du¿¹ gêstoœci¹, technologia

prze³¹cznic `Quante ID 3000´ jest podstawowym elementem

rodziny produktów ID 3000. Modu³owa konstrukcja systemu

pozwala na konfigurowanie ró¿nych kombinacji po stronie liniowej

i stacyjnej z wykorzystaniem pojedynczych 8 i 10 parowych

modu³ów jak równie¿ zbioru bloków o dowolnym rozmiarze i uk³adzie.

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central
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System Quante ID 3000 umo¿liwia instalowanie w istniej¹cych

prze³¹cznicach (poziome/pionowe) lub pionow¹ instalacjê

na prze³¹cznicach lub profilach Quante ID 3000. System ten

przeznaczony jest do prze³¹cznic stojakowych lub naœciennych.

Zoptymalizowany do kabli z szeregu binarnago (8, 16, 32 par itd.)

Quante ID 3000 daje ³atwe mo¿liwoœci zastosowania

 w prze³¹cznicach central telekomunikacyjnych, jak równie¿

w sieciach Ethernet i Token Ring, dla których spe³nione s¹

wymagania zaleceñ IEEE 802.3 i 802.5.

G³ówn¹ zalet¹ konsekwentnej struktury modu³owej s¹ krótkie czasy

krosowania wynikaj¹ce z krótkich odcinków po³¹czeniowych

na prze³¹cznicy oraz mieszany stosunek linii wewnêtrznych

do zewnêtrznych dla ³¹czówek 8 i 10 parowych.

Pojedyncze ³¹czówki mog¹ byæ z du¿¹ ³atwoœci¹ wymieniane

póŸniej.

Blok Quante ID 3128

Blok Quante ID 3100

Ka¿dy blok dostarczany jest z:

10 roz³¹cznymi ³¹czówkami 10 parowymi (ID 3100) lub

16 roz³¹cznymi ³¹czówkami 8 parowymi (ID 3128)

1 etykiet¹ opisow¹

1 pokryw¹ kablow¹

1 kompletem etykiet

1 kompletem monta¿owym

(1 stela¿em do monta¿u na œcianie tylnej)

Roz³¹czny blok 100 parowy

Znakowanie ³¹czówek

125 130
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Roz³¹czny blok 128 parowy

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹cz strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          

ówki 

TM TMSystem Quante  ID 3000  
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Roz³¹czny blok Quante ID 3100 dla 100 par
do monta¿u pionowego

z korytkiem monta¿owym                                                                        15-600-00000

(Znakowany 1-10)

Zastosowanie: Do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach

Jedn. zamówienia: 1 szt.

Masa: 1,35 kg

*Quante ID MULTI patrz str. 74

do monta¿u pionowego

bez korytka monta¿owego                                                                       15-600-02000

(Znakowany 1-10)

Zastosowanie: Do monta¿u prze³¹cznicach ID 3000

lub profilach ID Multi dla Quante ID 3000 

Jedn. zamówienia: 1 szt.Masa: 0,95 kg

do monta¿u poziomego

z korytkiem monta¿owym                                                                        15-600-00026

(Znakowany 1-10)

Zastosowanie: Do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,95 kg

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

Roz³¹czny blok Quante ID 3128 dla 128 par / 512 par

do monta¿u pionowego

z korytkiem monta¿owym                                                                        15-628-00000

(Znakowany 1-8)

Zastosowanie: Do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 1,67 kg

do monta¿u pionowego

bez korytka monta¿owego                                                                       15-628-02000

(Znakowany 1-8)

Zastosowanie: Do monta¿u prze³¹cznicach ID 3000

lub profilach ID Multi dla Quante ID 3000 

Jedn. zamówienia: 1 szt.Masa: 1,17 kg

do monta¿u poziomego

z korytkiem monta¿owym                                                                        15-628-00026

(Znakowany 1-8)

Zastosowanie: Do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 1,67 kg

do monta¿u poziomego

z korytkiem monta¿owym

512 par (Znakowany 1-16)                                                                         15-512-00000

(Znakowany 1-8)

Zastosowanie: Do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 5,8 kg

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹cz strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          

ówki 

TM TMSystem Quante  ID 3000  
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ID 3100 L  z korytkiem monta¿owym ID 3128 L  z korytkiem monta¿owym
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Quante ID 3000 L

Ka¿dy blok dostarczany jest z:

10 roz³¹czalnych modu³ów 10 parowych  (ID 3100L) lub

16 roz³¹czalnych modu³ów 8 parowych (ID 3128L)

1 pokryw¹ kablow¹

1 kompletem etykiet

1 etykiet¹ opisow¹

1 kompletem monta¿owym

(1 stela¿em do monta¿u na œcianie tylnej z materia³em monta¿owym)

Instrukcj¹ monta¿u

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹cz strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          

ówki 

TM TMSystem Quante  ID 3000  

Bloki ID 3000 L w modu³owym lub montowanym od ty³u stela¿u

s³u¿¹ do zakañczania i krosowania w  cyfrowych centralach lokalnych.

 Wraz z ID 3000 L spe³nione s¹ wymagania du¿ej gêstoœci upakowania

oraz uwzglêdnione uwagi odnoœnie koniecznoœci stosowania kabli

o du¿ych przekrojach ¿y³. Powiêkszone os³ony prowadnic kabli 

po stronie liniowej i stacyjnej umo¿liwiaj¹ zakañczanie w modu³ach

¿y³ miedzianych o maksymalnej œrednicy zewnêtrznej równej 1,6 mm,

przy jednoczesnej minimalizacji zajmowanej przestrzeni.

Wygodne narzêdzie umo¿liwia komfortowe zakañczanie w modu³ach

ID 3000 ¿y³ o œrednicach od 0,32 mm do 0,8 mm.

Wszystkie modu³y ID 3000 L mog¹ byæ wyposa¿one w magazynki

dla zabezpieczeñ przepiêciowych a dodatkowo mog¹ byæ z nimi

u¿ywane narzêdzia z szerokiej gamy akcesoriów dla ID 3000.

Jedn. zamówienia: 1 szt.

Kolor modu³u: RAL 7032

Materia³ stela¿a monta¿u tylnego: stal nierdzewna 1,5 mm
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Cechy charakterystyczne

Roz³¹czalny blok Quante ID 3100L dla 100 par

Roz³¹czalny blok Quante ID 3128L dla 128 par

Modu³owa koncepcja ID 3000L z powiêkszonymi os³onami

prowadnic kabli.

Kana³y prowadnic kabli dla par miedzianych

o maksymalnej izolacji zewnêtrznej 1,6 mm

Po³¹czenie ró¿nych bloków montowanych na 
stela¿ach ID 3000

Kompatybilnoœæ stela¿y monta¿u tylnego ID 3000L 

z istniej¹cymi stela¿ami

Obszerny zakres akcesoriów ze standardowego asortymentu ID 3000 

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹cz strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          

ówki 

TM TMSystem Quante  ID 3000  

L
inia produktów

 m
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1

do monta¿u pionowego

z korytkiem monta¿owym                                                                          15-600-21000

Zastosowanie: Do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach

Jedn. zamówienia: 1 szt.

Masa: 1,67 kg

do monta¿u pionowego

bez korytka monta¿owego                                                                         15-600-22000

(Znakowany 1-10)

Zastosowanie: Do monta¿u w prze³¹cznicach ID 3000 lub samych profilach

Jedn. zamówienia: 1 szt.

Masa: 1,17 kg

do monta¿u pionowego

z korytkiem monta¿owym                                                                          15-628-21000

(Znakowany 1-8)

Zastosowanie: Do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach

Jedn. zamówienia: 1 szt.

Masa: 1,67 kg

do monta¿u pionowego

bez korytka monta¿owego                                                                        15-628-22000

(Znakowany 1-8)

Zastosowanie: Do monta¿u w prze³¹cznicach ID 3000 lub samych profilach

Jedn. zamówienia: 1 szt.

Masa: 1,17 kg
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Zabezpieczenia przepiêciowe Quante ID 3000

 bez Polyswitcha            z Polyswitchem

2-biegunowy odgromnik

bez Polyswitcha           z Polyswitchem

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  ID 3000  

10-parowy magazynek zabezpieczeñ                                   62126-503 00

dla 2-biegunowych odgromników

Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa 0,4 kg

Kolor: RAL 9005, czarny

strona

kabla

strona

³¹cznika

2-biegunowy odgromnik ze zwor¹ termiczn¹

230/5 kA (5 x 5 mm)                                                                 05-661-03000

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa 0,007 kg

230 V, 2,5 kA (5 x 5 mm)                                                         05-661-02300

230 V, 5,0 kA (5 x 5 mm)                                                         05-661-02100

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa 0,004 kg

10-parowy magazynek zabezpieczeñ                                   62126-504 00

dla 3-biegunowych odgromników

Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa 0,4 kg

Kolor: RAL 9005, czarny

strona

³¹cznika

8-parowy magazynek zabezpieczeñ                                     62126-505 00

dla 3-biegunowych odgromników

Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa 0,4 kg

Kolor: RAL 9005, czarny

3-biegunowy odgromnik                                                        05-661-02200

230 V, 2,5 kA (5 x 7,5 mm)

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa 0,007 kg

3-biegunowy odgromnik ze zwor¹ termiczn¹

230/5 kA (5 x 7,5 mm)                                                              05-661-03190

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa 0,008 kg

Zabezpieczenie pr¹dowe                                                       05-452-50600

PTCR (Polyswitch)

I = 120 mA; R = 5-9

Jedn. zamówienia: 1000 szt., Masa: 0,3 kg

Narzêdzie prze³¹czaj¹ce                                                        62397-512 00

do poruszania osi zasobnika
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Wyposa¿enie dodatkowe Quante ID 3000 / ID 3000 L

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  ID 3000  

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

4-¿y³owy kabel krosowy

Jedn. zamówienia: 1 szt.

D³ugoœæ: 2m                                                                           62054-537 00

Masa: 0,05 kg

D³ugoœæ: 3m                                                                           62054-537 25

Masa: 0,08 kg

D³ugoœæ: 2m                                                                           62054-538 00

Skrosowany

Masa: 0,05 kg

4-¿y³owy kabel testowy                                                         62054-536 00

z gniazdami bananowymi

D³ugoœæ: 2,9 m

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,04 kg

4-¿y³owy kabel testowy                                                         62054-539 00

zakoñczony jednostronnie

D³ugoœæ: 3 m

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,08 kg

Komplet wtyków pomiarowych, 4-biegunowych                62096-507 00

Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,03 kg

Pokrywa kablowa dla 100 par                                               62045-504 00

Jedn. zamówienia: 100 szt.

Masa: 0,4 kg

Pokrywa kablowa dla 128 par i 64 obwodów abs               62045-505 00

Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,6 kg

Komplet etykiet

1-16, pionowy monta¿ (128 par)                                            62170-523 00

1-16, poziomy monta¿ (128 par)                                            62170-524 00

1-16, abs pionowy monta¿ (64 obwody)                               62170-528 00

1-16, abs poziomy monta¿ (64 obwody)                               62170-529 00

1-64, poziomy monta¿ (512 par)                                            62170-530 00

1-100, poziomy monta¿ (100 par)                                          62170-511 00

Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,06 kg

Modu³ testowy “A”                                                                 62100-512 00

do monta¿u na korytku monta¿owym

Umo¿liwia testowanie przewodów strony liniowej i wyposa¿enia
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Wyposa¿enie dodatkowe Quante ID 3000 / ID 3000 L

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  ID 3000  

Standardowe narzêdzie monta¿owe                                                         62397-510 00

Kolor: niebieski

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,08 kg

Komfortowe narzêdzie monta¿owe                                                           62397-513 00

Mechanizm no¿ycowy

Kolor: niebieski

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,08 kg

Etykieta opisowa                                                                                        62156-510 00

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa 0,04 kg

Uchwyt etykiet

8 par,                                                                                                            62156-531 25

10 par,                                                                                                          62156-532 25

do znakowania bloków

typ wymienny                                                                                              62156-533 00

do znakowania modu³ów

Taœma opisowa                                                                                           62169-507 25

dla 10 par roz³¹czalnych

1-100, pionowy monta¿

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,02 kg

Taœma opisowa

dla 8 par roz³¹czalnych

1-100, pionowy monta¿                                                                              62169-508 25

abc 1-64, pionowy monta¿                                                                         62169-508 26

16 x (1-16), pionowy monta¿                                                                      62169-508 31

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,02 kg

Oznaczniki

czerwony                                                                                                      62004-512 00

bia³y                                                                                                              62004-512 25

zielony                                                                                                          62004-512 26

¿ó³ty                                                                                                              62004-512 27

czarny                                                                                                           62004-512 29

br¹zowy                                                                                                        62004-512 30

niebieski                                                                                                       62004-512 31

Jedn. zamówienia: 100 szt., Masa: 0,04kg
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Wyposa¿enie dodatkowe Quante ID 3000 2 Mbit/s

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  ID 3000  

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

Wtyk zaœlepiaj¹cy 1-parowy
czerwony                                                                                                    62122-522 00
bia³y                                                                                                            62122-522 25
zielony                                                                                                        62122-522 26
czarny                                                                                                         62122-522 29
br¹zowy                                                                                                      62122-522 30
Jedn. zamówienia: 100 szt., Masa: 0,03 kg

Wtyk roz³¹czaj¹cy 1-parowy
czerwony                                                                                                    62122-521 00
bia³y                                                                                                            62122-521 25
br¹zowy                                                                                                      62122-521 30
Jedn. zamówienia: 100 szt., Masa: 0,03 kg

Wtyk roz³¹czaj¹cy 4-parowy
czerwony                                                                                                    62122-525 00
bia³y                                                                                                            62122-525 25
br¹zowy                                                                                                      62122-525 30
Jedn. zamówienia: 32 szt., Masa: 0,05 kg

Wtyk roz³¹czaj¹cy 5-parowy
czerwony                                                                                                    62122-523 00
bia³y                                                                                                            62122-523 25
br¹zowy                                                                                                      62122-523 30
Jedn. zamówienia: 20 szt., Masa: 0,04 kg

Element uziemiaj¹cy dla 3-biegunowych magazynków                          62114-008 00

Element uziemiaj¹cy stosowany jest w 3-biegunowych magazynków (8/10 par) w celu 

bezpoœredniego po³¹czenia z ziemi¹. Dla ka¿dej pary stosowany jest jeden element.

Wymiary: 5 x 7,5 mm

Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,015 kg

Element uziemiaj¹cy dla 2-biegunowych magazynków zabezp.            62114-009 00

Wymiary: 5 x 5 mm

Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,01 kg

Kabel po³¹czeniowy 2 Mbit/s

D³ugoœæ: 3m                                                                                                62054-543 00

Jedn. zamówienia: 1 szt.

Kabel testowy 2 Mbit/s do monitorowania

D³ugoœæ: 3m                                                                                                62054-544 00

Jedn. zamówienia: 1 szt.

Kabel testowy 2 Mbit/s

D³ugoœæ: 3m                                                                                                62054-545 00

Jedn. zamówienia: 1 szt.
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System Quante STC

Opis

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TM TMQuante  STC-C / Quante  STC - zarys 

System Quante STC zaprojektowano z myœl¹ o œrednich

 i du¿ych aplikacjach telekomunikacyjnych i transmisji danych.

Strona liniowa i stacyjna s¹ rozdzielone przestrzennie w myœl

zasady 1 strona = 1 aplikacja.

Wszystkie bloki mog¹ byæ obrócone do pierwszego zakañczania.

Po zakoñczeniu kable liniowe s¹ chronione przed wszelkimi

oddzia³ywaniami mechanicznymi. Wszelkie po³¹czenia krosuj¹ce

s¹ wykonywane na czo³owej powierzchni bloku. 
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Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne

Opis

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TM TMQuante  STC-C / Quante  STC - zarys 

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

TMKompaktowy blok terminala strony liniowej z otwartymi stykami Quante  STC-C

Kompaktowe bloki terminalowe przeznaczone s¹ do zakañczania

oraz ochrony kabli i wyposa¿enia w œrednich i du¿ych centralach.

Bardziej kompaktowa konstrukcja (wysokoœæ zmniejszona do 228 mm)

umo¿liwia zainstalowanie 1200 par na odcinku o wysokoœci 2,8 metra.

Blok zaprojektowany zosta³  wed³ug zasady 1 strona = 1 aplikacja.

Blok mo¿e byæ obrócony do pierwszego zakañczania kabla liniowego,

który pozostaje ochraniany z ty³u. Standardowa powierzchnia czo³owa

stanowi pole zakañczania kabli po³¹czeniowych. Lewa i prawa strona

przydzielone zosta³y modu³om zabezpieczeñ i do celów trasowania

kabli po³¹czeniowych. Dostêpne s¹ zabezpieczenia przepiêciowe

i pr¹dowe. W celu usprawnienia utrzymania linii zaawansowane

opcje wyœwietlania wskazuj¹ ka¿de aktywne zabezpieczenie

strukturalne na wtyku ochronnym. Informacja ta jest wyœwietlana na

ka¿dym bloku oraz na górze ka¿dej linii pionowej.

Centralny wyœwietlacz prze³¹cznicy wskazuje liczbê uszkodzeñ i ich

lokalizacjê.

1 strona = 1 aplikacja

Pole krosowe na powierzchni czo³owej

¯y³y przewodnika 0,4 - 0,8

Mo¿liwoœæ wykonywania po³¹czeñ T

Identyfikacja par

Jednoparowe wtyki zabezpieczeñ

Monitorowanie uszkodzeñ

TMKompaktowy blok terminala strony liniowej z otwartymi stykami Quante  STC

Blok prze³¹cznicy standardu Quante STC przeznaczony jest dla 

œrednich i du¿ych central telekomunikacyjnych. Wykorzystuj¹c

technologiê IDC pozwala on na wielokrotne zakañczanie ¿y³ o 

œrednicach od 0,4 do 0,8 mm. Konstrukcja STC zawiera jednolity 

uk³ad wewnêtrzny co pozwala na ograniczenie liczby punktów 

po³¹czeñ wewnêtrznych.

Du¿a jednoelementowa siatka uziemienia pozwala unikn¹æ

przegrzania i odprowadza pr¹d o bardzo du¿ym natê¿eniu do

uziemienia prze³¹cznicy.

Projekt bloku odpowiada zastosowaniom prze³¹cznic zgodnym

z zasad¹ 1 strona = 1 aplikacja. Pole zakoñczeñ kablowych

(po zakoñczeniu) chowane jest w tylniej czêœci obiektu poprzez

obrócenie bloku chroni¹c kabel przed wszelkimi oddzia³ywaniami

mechanicznymi przez co unika siê potencjalnych b³êdów

w okablowaniu.

W celu uproszczenia operacji krosowania pole krosowe znajduje siê 

na powierzchni czo³owej. Trzecia strona przeznaczona jest do 

doprowadzania kabli po³¹czeniowych do odpowiednich

pozycji IDC. Czwarta strona posiada jednoparowe gniazda dla

wtyków roz³¹czania, zabezpieczenia i testowania.

Szeroki zakres dostêpnych wtyków zabezpieczeñ pozwala na

ochronê jedynie aktywnych linii przy u¿yciu ró¿nych typów wtyków

ochronnych:

Zabezpieczenia przepiêciowe i udarowopr¹dowe sprzêtu

komutuj¹cego

Ochrona kabli doziemnych

Modu³y ochronne o krótkim czasie rozpoczêcia dzia³ania

Pole krosowe na powierzchni czo³owej

Odseparowane pole krosowe

¯y³y przewodnika 0,4 - 0,8

Mo¿liwoœæ wykonywania po³¹czeñ T

Identyfikacja par po ka¿dej stronie

Urz¹dzenia trasowania kabli i kabli po³¹czeniowych

Szeroki zakres jednoparowych wtyków zabezpieczeñ

Wtyki dla wszystkich zastosowañ sieciowych
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167 mm
101 mm

2
2

8
 m

m

Wyposa¿enie dodatkowe Quante STC

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  STC-C

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Blok terminalowy (bez zabezpieczeñ)

Kompaktowy blok terminalowy dla 100 par z wyœwietlaczem.

Bez modu³u zabezpieczeñ. Dostarczany z centralnym

pierœcieniem krosowniczym i wszystkimi akcesoriami do monta¿u.

STC-C C5 100 VE                                                                                         C200958A0000

Modu³ zabezpieczenia przepiêciowego i przetê¿eniowego ze wskaŸnikiem

aktywacji zwory termicznej 250 V/5 kA - 2PTCRy - wyœwietlacz LED

STC-SOC MP VE Tri (¿ó³ty)                                                                          C202839A0000

Modu³ zabezpieczenia przepiêciowego i przetê¿eniowego BIPOLAR

ze wskaŸnikiem aktywacji zwory termicznej

STC-SOC MP VE Bi (niebieski)                                                                    C202832A0000

Modu³ zabezpieczenia przepiêciowego i przetê¿eniowego 250 V/5 kA

(niebieski)

STC-SOC MPT                                                                                             C202841A0000

Modu³ zabezpieczenia przepiêciowego i przetê¿eniowego

STC-SOC MP Tri (pomarañczowy)                                                              C202842A0000

Narzêdzie monta¿owe IDC                                                                         C234030A0000

System monitorowania uszkodzeñ

Montowany na górze pionowej linii                                                              C200936A0000



Charakterystyka techniczna
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Wymiary w mm

Blok kablowy                                 A              B             C

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  STC-C

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1STC 25 par                                   85            109          165

STC 50 par                                  150           109          165

STC 75 par                                  215           109          165

STC 100 par                                280           109          165

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Bloki Quante STC 

Wyposa¿enie standardowe

1 blok

1 pierœcieñ krosowniczy

1 opaska kablowa

Pow³oka ochronna dla g³ównego kabla 

Bloki STC (bez zabezpieczeñ)

Jedn. zamówieñ: 1 szt. (pude³ko)

Blok STC C5, 25 par                               C200950B0000

Blok STC C5, 50 par                               C200951B0000

Blok STC C5, 75 par                               C200952B0000

Blok STC C5, 100 par                             C200953B0000
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Modu³y kontynuacyjne i zabezpieczeñ Quante STC

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  STC

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Modu³ uziemiaj¹cy (SOCMB, ¿ó³ty)                                                            C202820A0000

Zamkniêcie sieci i uziemienie po stronie kablowej,

roz³¹cza liniê po stronie kabla po³¹czeniowego

strona

kablowa

strona

kabla

po³¹czeniowego

strona

kablowa

strona

kabla

po³¹czeniowego

Modu³ ci¹g³oœci  (SOCMC, szary)                                                               C202820A0000

Elektryczna ci¹g³oœæ linii bez ochrony

strona

kabla

po³¹czeniowego

strona

kablowa

strona

kablowa

strona

kabla

po³¹czeniowego

strona

kablowa

strona

kabla

po³¹czeniowego

Modu³ zabezpieczenia przepiêciowego (SOCMP, niebieski)

Ci¹g³oœæ linii z zabezpieczeniem udarowym zrealizowanym

przy pomocy dwóch wymiennych odgromników dwubiegunowych

ze zwor¹ termiczn¹

Pusty modu³                                                                                               C202810A0000

Modu³ z dwoma odgromnikami dwubiegunowymi

z zabezpieczeniem strukturalnym                                                           C202812A0000

Modu³ zabezpieczenia przepiêciowego (SOC MPT, szary)

Ci¹g³oœæ linii z zabezpieczeniem udarowym zrealizowanym

przy pomocy odgromnika trójbiegunowego

ze zwor¹ termiczn¹

Modu³ z odgromnikiem 230 V ze zwor¹ termiczn¹                                 C202817B0000

Modu³ zabezpieczenia kabli doziemnych (SOC MPS, bia³y)

Ci¹g³oœæ linii z dwubiegunowym wymiennym odgromnikiem

i zabezpieczeniem przetê¿eniowym z wymiennymi

bezpiecznikami topikowymi.

Modu³ z odgromnikami 2 x 230 V                                                            C202161A0000

z zabezpieczeniem strukturalnym i 2 wolno przepalaj¹cymi siê

bezpiecznikami topikowymi 3,5 A

Modu³ z odgromnikami 2 x 500 V                                                            C202165A0000

z zabezpieczeniem strukturalnym i 2 wolno przepalaj¹cymi siê

bezpiecznikami topikowymi 3,5 A
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Modu³y kontynuacyjne i zabezpieczeñ Quante STC

Wyposa¿enie dodatkowe i narzêdzia Quante STC

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  STC

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

5-biegunowy modu³ zabezpieczenia                                                        C202819A0000

(SOC MPC, pomarañczowy)

Ci¹g³oœæ linii z odgromnikiem trójbiegunowym

ze zwor¹ termiczn¹ i 2 PTCRami

(rezystor o dodatnim wspó³czynniku temperaturowym)

Szybki 5-biegunowy modu³ zabezpieczenia                                            C202834A0000

(SOC MPV, pomarañczowy)

Ci¹g³oœæ linii z 2 wysokiej jakoœci zabezpieczeniami

przepiêciowymi (3-biegunowy odgromnik i warystory)

oraz zabezpieczeniem przetê¿eniowym

Kable pomiarowe

Kabel pomiarowy dla SOC FP                                                                 C202867A0000

(2 bieguny, 3 metry, wtyki bananowe)

Kabel pomiarowy SOC FS                                                                       C202145A0000

(4 bieguny, 3 metry, bez wtyków bananowych)

Kabel pomiarowy (dla SOC MC i SOC FL)                                             C202857A0000

(4 bieguny, 3 metry, wtyki bananowe)

1-parowy kabel pomiarowy                                                                     C202855A0000

(3 metry, 4 bieguny)

Bezpiecznik termiczny i odgromnik dla SOC MPS

Bezpiecznik termiczny 3,5 A (wolno przepalaj¹cy siê)                           C231031A0000

Dwubiegunowy odgromnik 230 V ze zwor¹ termiczn¹                            C231041A0000

Narzêdzia

Narzêdzie monta¿owe IDC (z mechanizmem no¿ycowym)                C234030A0000

Uniwersalne narzêdzie monta¿owe PKS IDC                                      C234037A0000

Dla IDC systemów STC, QSA i system 71



Opis
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Wyró¿niki

Blok roz³¹czny strony stacyjnej Quante BRCP

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TMQuante  BRCP - zarys

Bloki zakañczaj¹ce strony wyposa¿enia Quante BRCP zaprojektowano

do monta¿u poziomego w dowolnej prze³¹cznicy MDF.

Pole zakoñczeñ kabli po³¹czeniowych na p³aszczyŸnie czo³owej umo¿liwia

niezale¿ne zakañczanie 2 kabli po³¹czeniowych i proste prze³¹czanie w 

trakcie dzia³ania.

Konstrukcja bloku pozwala na bezpieczne zakoñczenie 128 parowego 

kabla, który zawsze pozostaje oddzielony od torów krosowniczych. Kana³y 

prowadzenia ¿y³  prowadz¹ kable po³¹czeniowe do odpowiednich pozycji 

IDC.

Wtyk selektywnego roz³¹czania pozwala na prze³¹czenie zmian w czasie 

pracy.

Pole zakañczania kabli po³¹czeniowych na powierzchni czo³owej

¯y³y przewodnika 0,4 - 0,8

Kana³y prowadzenia kabli

Selektywne i jednoczesne roz³¹czanie
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KABEL
PO£¥CZENIOWY A

KABEL

Roz³¹czenie

100 mm

115 mm

248 mm

Wyposa¿enie dodatkowe Quante BRCP

1.1
1.1.1

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Œrednie i du¿e prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  BRCP

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

128-parowy blok roz³¹czny

Blok po³¹czeñ T w pe³ni

wyposa¿ony w akcesoria

monta¿owe i 16 jednoczeœnie

roz³¹czaj¹cych wtyków.

BRCP M2 128 EX                                C241631A0000

Zastosowanie: blok mo¿e

byæ montowany na dowolnym

p³askowniku

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

KABEL
PO£. B

jednoczesne

roz³¹czenie

selektywne

od³¹czenie kabla

po³¹czeniowego A

selektywne

od³¹czenie kabla

po³¹czeniowego B

Partia 100 jednoczeœnie roz³¹czaj¹cych wtyków (pomarañczowe)

BRCP-SOR FCH                                                                                                                                                   C222929A0000

Partia 100 selektywnie od³¹czaj¹cych wtyków (zielone)

BRCP-SOR TE                                                                                                                                                     C222904A0000
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Wyró¿niki

Zmodyfikowany system mocowania daje mo¿liwoœæ stosowania
wszystkich standardowych wsporników monta¿owych z jednym
typem modu³ów.
Dlatego do modu³ów SID-CT pasuj¹ zarówno wsporniki monta¿owe
SID-C o rastrze 17,5 mm jak równie¿ wsporniki monta¿owe LSA PLUS
o rastrze 22,5 mm. Za spraw¹ cienkiej konstrukcji modu³u SID-CT
zapewnia niemal dwa razy wiêcej przestrzeni po³¹czeniowej miêdzy
dwoma modu³ami.

SID-CT mo¿e byæ równie¿ stosowany w systemie profilowym - 
FlexiRail. Dziêki mechanizmowi zatrzaskowemu SID-CT mo¿e byæ w 
prosty sposób rêcznie zwalniany z zatrzasku; w operacji tej nie s¹ 
wymagane ¿adne narzêdzia.

Dalsze informacje o SID-C

patrz strona 37

Dalsze informacje na temat SID-CT - patrz strona 40

!  Zwarta konstrukcja z poskokiem 17,5mm

!  Œrednice ¿y³ od 0,32mm do 0,8mm

!  Monta¿ na stela¿ach SID-C i w profilach  FlexiRail

!  Wyjmowane rêcznie, bez u¿ycia narzêdzi

!  Pasuje do wsporników monta¿owych SID-C i LSA PLUS 
oraz systemów profilowych.

!  Quante FlexiRail

!  Raster 17,5 mm

!  Niemal dwa razy wiêcej przestrzeni po³¹czeniowej miêdzy 
modu³ami przy stosowaniu korytka monta¿owego LSA PLUS

!  Proste wyjmowanie rêczne bez stosowania narzêdzi.

!  Wykorzystywane mo¿e byæ wyposa¿enie dodatkowe z 
szerokiej gamy akcesoriów SID-C.

Wyró¿niki

System o du¿ej gêstoœci Quante SID-C

Opis

1.1
1.1.2

     Bloki i ³aczówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMQuante  SID  - zarys

£¹czówki Quante SID-C (8 i 10 par) do monta¿u na profilach FlexiRail i na 

korytku monta¿owym SID-C dostêpne s¹ w nastêpuj¹cych wersjach:

£¹czówki nieroz³¹czne 8 i 10-parowe, czarne nadruki.

£¹czówki roz³¹czne 8 i 10-parowe, zielone nadruki.

Obydwa typy mog¹ byæ zabezpieczane podstawowymi magazynkami

zabezpieczeñ przepiêciowych lub 1-parowymi wtykami do ochrony

pojedynczych par (SPP).

£¹czówki uziemiaj¹ce, czerwone nadruki, dla 40 ¿y³.

Model Quante SID-CT dla wszystkich standardowych stela¿y 
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Wyró¿niki

Wyró¿niki

Nowym produktem rozszerzaj¹cym gamê produktów SID jest
modu³ prze³¹czeniowy SID-C. Poprzez utrzymanie znanych
metod pracy oraz zastosowanie akcesoriów SID-C modu³
prze³aczeniowy znajduje wiele zastosowañ.

W przeciwieñstwie do dobrze znanego modu³u roz³¹cznego,
którego roz³¹czenie ma miejsce jedynie przy u¿yciu wtyku
roz³¹czaj¹cego, styk prze³¹czeniowy jest na sta³e otwarty a jego
po³¹czenie ma miejsce w nastêpstwie u¿ycia wtyku. Aby unikn¹æ
pomy³ek górna czêœæ modu³u ma kolor br¹zowy (RAL 8004).

SID-CD stanowi porêczne przykrêcane rozwi¹zanie w wymiarach
monta¿owych zgodnych ze standardem DIN - 96 mm dla 8/10 par
i 170 mm dla 20 par.

Zastosowanie znajduj¹ g³ównie w ma³ych i œrednich puszkach
rozdzielczych w telekomunikacji i transmisji danych. Listwy SID-CD
dostêpne s¹ jako modu³y po³¹czeniowe i roz³¹czeniowe dla 8,
10 i 20 par. Listwy uziemiaj¹ce dla 40 i 80 ¿y³ wykonane z dwoma
zaciskami uziemiaj¹cymi ka¿da mocowane s¹ po prawej i lewej
stronie modu³u. Kompletna gama wyposa¿enia dodatkowego
zapewnia optymalne wykorzystanie systemu SID-CD.

!  Jedna ¿y³¹ na szczelinê 0,32-0,8 mm

!  Modu³y 8, 10 i 20-parowe

!  Dostêpne równie¿ jako listwy roz³¹czne

!  Dodatkowe pod³¹czenie uziemiaj¹ce

!  Niezawodna technika SID

!  Po³¹czone s¹ jedynie wymagane linie

!  Ró¿norodnoœæ zastosowañ

!  Zoptymalizowane pod wzglêdem kosztów rozwi¹zania zabezpieczeñ

!  Preferowane zastosowanie w prze³¹cznicach MDF i DDF

Dalsze informacje na temat modu³ów prze³¹czeniowych  SID-C 
patrz strony 39-40

£¹czówki prze³¹czeniowe Quante SID-C

Quante SID-CD 

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

Opis

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMQuante  SID  - zarys

Mocowane œrubami listwy z wymiarami monta¿owymi standardu DIN,

dla ma³ych puszek rozdzielczych

Dalsze informacje na temat SID-CD
patrz strona 264



Konstrukcja oparta na niezawodnej technice SID sprawia, ¿e nowe
³¹czówki SID 2 Mbit/s stanowi¹ rozwi¹zanie dla bloków kablowych
umo¿liwiaj¹c zakoñczenie i po³¹czenie maksimum 80 par 2 Mbit/s.
Przy specjalnej konstrukcji wspornika monta¿owego mo¿liwe jest
zarz¹dzanie ekranami wszystkich kabli.
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Wyró¿niki

Wyró¿niki

Technologie po³¹czeniowe s¹ w coraz wiêkszym stopniu stosowane
w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Nowe technologie i 
aplikacje musz¹ byæ w stanie wytrzymaæ te ekstremalne wymagania
bez uszkodzeñ. SID-C EXTREME jest systemem zapewniaj¹cym
ochronê œrodowiskow¹ dla zakoñczeñ miedzianych.

!  Pojemnoœæ do 4 traktów cyfrowych na 1 ³¹czówce

!  Zastosowanie w pomieszczeniach kolokacyjnych

!  Ta sama technologia po³¹czeñ dla zastosowañ analogowych i 
cyfrowych o du¿ej przep³ywnoœci w pomieszczeniu 
kolokacyjnym

!  Uk³ad styków 8 x 3 abs

!  Kana³ prowadnic kabli do zarz¹dzania kablami

!  Stosowane w najbardziej surowych warunkach 
œrodowiskowych

!  Rozwi¹zanie zoptymalizowane pod wzglêdem kosztów

!  Du¿a gêstoœæ

!  Zwiêkszona niezawodnoœæ

£¹czówki Quante SID 2 Mbit/s 

Quante SID-C EXTREME

Opis

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMQuante  SID  - zarys

Dalsze informacje na temat SID-2 Mbit/s 
patrz strona 63

Dalsze informacje na temat SID-C EXTREME
patrz strona 224



Rodziny produktów SID- P i SID-CP zosta³y zaprojektowane
specjalnie do zastosowañ z p³ytkami drukowanymi.

Sk³adaj¹ siê na nie trzy rozwi¹zania:
-SID-P 3.81, 

-SID-P 5.8, 

-SID-CP 4.0.

Rozwi¹zania te wykorzystywane s¹ we wszystkich miejscach
gdzie obwody drukowane stykaj¹ siê z przewodami miedzianymi,
np. na panelach prze³¹czaj¹cych.

W powi¹zaniu ze zwart¹ konstrukcj¹, zapewniaj¹ one ³atwe
po³¹czenia w obrêbie wiêkszoœci ograniczonych przestrzeni,
co stanowi du¿¹ zaletê w miejscach, które wymagaj¹
po³¹czeñ przy zachowaniu okreœlonych wspó³czynników
upakowania, np w wypustach.
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Wyró¿niki

Quante SID-P / 3,81

Quante SID-CP / 4,0

Quante SID-P / 5,08

!  Przyjêta na ca³ym œwiecie technologia SID

!  Zdejmowanie izolacji, zakañczanie i przycinanie w jednym 
procesie

!  Zwarta konstrukcja

Listwy Quante SID-P / SID-CP dla p³ytek PCB

1.1
1.1.2

     Bloki ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMQuante  SID  - zarys

Opis

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

Dalsze informacje na temat SID-P i SID-CP
patrz strona 296



Opis
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Monta¿ ¯y³y

Poprzez rodzinê produktów SID firma 3M ustanawia standardy
zakañczania IDC przy du¿ej gêstoœci z jednoczesn¹ popraw¹
obs³ugi. G³ównymi zastosowaniami tych produktów s¹
telekomunikacja i transmisja danych.

Styki IDC w produktach SID znajduj¹ siê w wykonanej z tworzywa
sztucznego obudowie modu³u. Poprawia to znacznie izolacjê oraz
pomaga zapewniæ bezpieczeñstwo pracy.

Rodzina produktów SID dostêpna jest w postaci 8 i 10-parowych
³¹czówek roz³¹czalnych i nieroz³¹czalnych.

Przy u¿yciu modu³ów SID-C osi¹gana jest znacznie zwiêkszona
gêstoœæ upakowania. 

Rodzinê produktów uzupe³nia szeroka gama elementów
wyposa¿enia dodatkowego oraz wyczerpuj¹cy zakres produktów
ochrony przepiêciowej.

!  Du¿a gêstoœæ

!  Jedna ¿y³a na szczelinê 0,32 - 0,80 mm

!  Zoptymalizowane prowadnice kabli

!  D³ugowieczne narzêdzia

!  Elastyczny system monta¿u

!  Usuwanie bez specjalnych narzêdzi

!  Rozbudowany system ochrony przepiêciowej

1. Widok ³¹czówki SID-C

2. Wprowadziæ przewody do
      szczeliny po³¹czeniowej.
      Zapewniæ wystarczaj¹c¹
      iloœæ przewodu aby
      wystawa³ z drugiej strony
      modu³u.

3. Umieœciæ narzêdzie monta¿owe
     w pozycji pionowej na ³¹czówce.
     Nadrukowane no¿yce powinny
     byæ skierowane czo³em  do œrodka
     modu³u. Pchn¹æ mocno narzêdzie
     w kierunku szczeliny.

4. DŸwiêk zatrzaœniêcia wskazuje,
    ¿e ¿y³a zosta³a zakoñczona
    i automatycznie przyciêta do
    odpowiedniej d³ugoœci w tym
    procesie.

Wyró¿niki

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Blok roz³¹czny MDF 100-parowy Quante SID-C              15-100-00700

Ka¿dy blok wyposa¿ony jest w:

10 ³¹czówek roz³¹cznych (10-parowe)
1   etykietê opisow¹
1   numery 10 - 100
1   materia³ monta¿owy
1   korytko monta¿owe

Jedn. zamówienia: 1 szt..

Masa: 0,8 kg

Blok roz³¹czny MDF 128-parowy Quante SID-C              15-628-00200

112

175

68

112

280

68

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

Ka¿dy blok wyposa¿ony jest w:

16 ³¹czówek roz³¹cznych (8-parowe)
1   etykietê opisow¹
2   numery 8 - 64
1   materia³ monta¿owy
1   korytko monta¿owe

Jedn. zamówienia: 1 szt..

Masa: 1,2 kg

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1
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£¹czówki Quante SID-C
Wymiary (d³. x szer. x g³êb.): 112 x 17,3 x 37 mm, minimalny odstêp w pionie: 17,5 mm

£¹czówki nieroz³¹czne SID-C
Kolor: szary

£¹czówki roz³¹czne SID-C
Kolor: szary

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

8-parowa ³¹czówka nieroz³¹czna SID-C                                                   79101-561 00
numerowanie 1...8
czarne nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

10-parowa ³¹czówka nieroz³¹czna SID-C                                                  79101-553 00
numerowanie 1...0
czarne nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

10-parowa ³¹czówka nieroz³¹czna ¿elowana
z przykrywk¹ przeciwpy³ow¹                                                                    79101-553 35
Numerowanie 1...0
czarne nadruki
Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,70 kg

8-parowa ³¹czówka roz³¹czna SID-C                                                         79103-540 00
numerowanie 1...8
szare nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

10-parowa ³¹czówka roz³¹czna SID-C                                                       79103-534 00
numerowanie 1...0
szare nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

10-parowa ³¹czówka roz³¹czna ¿elowana
z przykrywk¹ przeciwpy³ow¹                                                                     79103-534 35
zielone nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

£¹czówka roz³¹czna 8x3 abs                                                                     79103-577 30
dla 3-¿y³owych obwodów 8x3
zielone nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,70 kg
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£¹czówki Quante SID-C
Wymiary (d³. x szer. x g³êb.): 112 x 17,3 x 37 mm, minimalny odstêp w pionie: 17,5 mm

£¹czówka uziemiaj¹ca SID-C
Kolor: szary

£¹czówki prze³¹czaj¹ce SID-C
Kolor: br¹zowy

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

£¹czówka uziemiaj¹ca SID-C dla 40 ¿y³                                                  79101-567 00
czerwone nadruki
Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,70 kg

8-parowa ³¹czówka prze³¹czaj¹ca SID-C                                                79105-501 00
numerowanie 1...8
bia³e nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

10-parowa ³¹czówka prze³¹czaj¹ca SID-C                                             79105-500 00
numerowanie 1...0
bia³e nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1



28

SID-CT pasuje do wsporników monta¿owych LSA PLUS.
Wymiary (d³. x szer. x g³êb.): 124 x 17,3 x 37 mm, minimalny odstêp w pionie: 17,5 mm oraz 22,5 mm

£¹czówki nieroz³¹czne SID-CT
Kolor: szary

£¹czówki roz³¹czne SID-CT
Kolor: szary

£¹czówka uziemiaj¹ca SID-CT
Kolor: szary

£¹czówki uziemiaj¹ce SID-CT
Kolor: br¹zowy

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

£¹czówki Quante SID-CT

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

8-parowa ³¹czówka nieroz³¹czna                                                               79101-588 00
numerowanie 1...8
czarne nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

10-parowa ³¹czówka nieroz³¹czna                                                             79101-589 00
numerowanie 1...0
czarne nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

8-parowa ³¹czówka roz³¹czna                                                                    79103-564 00
numerowanie 1...8
zielone nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

10-parowa ³¹czówka roz³¹czna                                                                  79103-557 00
numerowanie 1...0
zielone nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

£¹czówka uziemiaj¹ca SID-C dla 40 ¿y³                                                    79101-591 00
czerwone nadruki
Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,70 kg

10-parowa ³¹czówka prze³¹czaj¹ca                                                           79105-503 00
numerowanie 1...10
bia³e nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg

8-parowa ³¹czówka prze³¹czaj¹ca                                                             79105-502 00
numerowanie 1...8
bia³e nadruki
Jedn. zamówienia: 5 szt., Masa: 0,35 kg
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Magazynki zabezpieczeñ SID zaprojektowano dla 8/10-parowych 
modu³ów SID-C/CT/CD stosowanych w obwodach 
telekomunikacyjnych. Uziemienie magazynka ochrony 
przepiêciowej uzyskiwane jest przez magazynek do wspornika 
monta¿owego (montowane z ty³u po³¹czenie uziemiaj¹ce). 
Uziemienie to musi byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w 
kraju stosowania wymaganiami.

Magazynek jest wk³adany w styki ³¹czówki. W magazynku
wykorzystywane s¹ standardowe ochronniki przepiêciowe. W 
przypadku zamontowanych magazynków zastosowane mog¹ byæ 
równie¿ pokrywy przeciwpy³owe.

!  Jeden magazynek ochrony przepiêciowej dla modu³ów 8 
lub 10-parowych

!  Magazynki dla 2 i 3-biegunowych ochronników 
przepieciowych

!  Ochronnik przepiêciowy z lub bez zabezpieczenia 
strukturalnego

!  Jednoparowe wtyki zabezpieczeñ (SPP)

Opis

Wyró¿niki

Zabezpieczenia Quante SID

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1



Magazynek zabezpieczeñ

dla 2-biegunowych odgromników

kszta³t H (6 x 8)

do wk³adania w SID-CTmagazynek zabezpieczeñ 79126-513 00

Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,6 kg

Zamawiane oddzielnie:

Ochronnik przepiêciowy

kszta³t H (6 x 8), 230 V - 5 A / 5 kA

kszta³t H (6 x 8), 230 V - 20 A / 20 kA

Jedn. zamówienia: 100 szt., Masa: 0,13 kg

Zamawiane oddzielnie:
3-biegunowy ochronnik przepiêciowy                                                       39081-728 00
bez zwory termicznej
230 V - 5 A/5 kA
Jedn. zamówienia: 100 szt., Masa: 0,23 kg
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1a10a

1b10b

1a10a

1b10b

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Zabezpieczenia Quante SID

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

do wk³adania w magazynek zabezpieczeñ SID-C                                    79126-504 00

modu³y roz³¹czeniowe lub po³¹czeniowe;

Wymiary (zamocowany) (d³. x szer. x g³êb.): 99 x 16,5 x 31 mm

39081-727 40

39081-727 00

Magazynek zabezpieczeñ

dla 3-biegunowych ochronników przepiêciowych

do wk³adania w modu³y 8/10-parowe SID. Wymiary (d³. x szer. x g³êb.)

98 x 17,3 x 31,5 mm z pokryw¹

dla SID-C                                                                                                      79126-510 00

dla SID-CT                                                                                                     79126-512 00

dla SID-CD/SID-CP                                                                                       79126-512 00

Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,5 kg

3-biegunowy ochronnik przepiêciowy ze                                                  05-661-02600
zwor¹ termiczn¹

o230 V - 5 A/5 kA; n(100 C), ts b 10s, Jedn. zamówienia: 100 szt.
Masa: 0,35 kg

3-biegunowy ochronnik przepiêciowy ze                                                  05-661-02800
zwor¹ termiczn¹

o230 V - 10 A/10 kA; n(100 C), ts b 10s, Jedn. zamówienia: 100 szt.
Masa: 0,35 kg

Narzêdzie                                                                                                       79397-515 00

do wyjmowania magazynków zabezpieczeñ przepiêciowych

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,03 kg
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Szyny uziemiaj¹ce SID-SPP

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Zabezpieczenia Quante SID-SPP 1-parowe

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

SID-SPP B2 230 V/G

1-parowe zabezpieczenie przepiêciowe.

Zabezpieczenie ze zwor¹ termiczn¹

Jedn. zamówienia: 50 szt., Masa: 0,32 kg

79104-505 00

SID-SPP B3 230 V/GS

1-parowe zabezpieczenie przepiêciowo-

-przetê¿eniowe ze zwor¹ termiczn¹

Jedn. zamówienia: 50 szt., Masa: 0,32 kg

79104-508 00

SID-SPP B3 185 V/GFS

1-parowe ultraszybkie zabezpieczenie

przepiêciowo-przetê¿eniowe ze zwor¹ termiczn¹

Jedn. zamówienia: 50 szt., Masa: 0,32 kg

79104-507 00

SID-C

SID-CD/CP

SID-CT

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,008/1 dla 8/10 par

79114-542 00

79114-544 00

79114-557 00



32

Kabel krosowniczy 4-biegunowy
D³ugoœæ: 1 m, Masa: 0,03 kg 79054-561 00
D³ugoœæ: 2 m, Masa: 0,05 kg 79054-561 25
D³ugoœæ: 4 m, Masa: 0,11 kg 79054-561 26
Jedn. zamówienia: 1 szt.

WH

WH

BK YE

GN

BR
b
b'

a
a'

GN

BR

WH

BK
YE

WH

a b

a’    b’

Wyposa¿enie testowe Quante SID

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

Wtyk testowy (komplet), 4-biegunowy                                                      79096-533 00
z oddzielnymi stykami, nadaj¹cy siê do lutowania miêkkiego
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,2 kg.

Giêtki kabel, 4-biegunowy, zakoñczony jednostronnie                           79054-571 00

D³ugoœæ: 1,5 m

Jedn. zamówienia: 1 szt.

Kabel pomiarowy, 2-biegunowy                                                                 79054-552 00

z 2 gniazdami bananowymi

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,016 kg

Kabel pomiarowy, 4-biegunowy                                                                79054-567 00

z 4 gniazdami bananowymi

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,2 kg

Kabel przejœciowy SID-QSA                                                                       79054-570 00

Jedn. zamówienia: 1 szt.
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Wyposa¿enie dodatkowe Quante SID

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

Etykieta opisowa uchylna                                                                           79156-516 00
nak³adana na ³¹czówkê dla 10-parowego modu³u SID
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,005 kg

Etykieta opisowa montowana                                                                    79156-518 00

na korytku monta¿owym

z gniazdem uziemiaj¹cym                                                                          79156-518 00

bez gniazda uziemiaj¹cego                                                                        79156-519 00

Etykieta opisowa dla modu³u SID 8 x 3 abc                                             79156-551 00
Jedn. zamówienia: 1 szt.

Pokrywa dla modu³u 10-parowego                                                       

zielona 

niebieska

przezroczysta  

79004-507 26

79004-507 31

79004-507 00

Narzêdzie standardowe SID                                                                       79397-512 00

do ³¹czenia przewodów; prowadzenia przy

wk³adaniu, zintegrowany haczyk do wyci¹gania

Kolor: czerwony

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,070 kg

Narzêdzie komfortowe SID                                                                         79397-519 00

mechanizm no¿ycowy

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,070 kg

No¿yce                                                                                                         79027-524 00

dla narzêdzia uderzeniowego

Jedn. zamówienia: 10 szt.

Wysiêgnik                                                                                                    79058-507 00

nak³adany na wspornik monta¿owy

pomocniczy element do zakañczania

Jedn. zamówienia: 1 szt.

Szyna uziemiaj¹ca SID                                                                               79114-536 00

do równoleg³ego ³¹czenia ¿y³ / par

Jedn. zamówienia: 10 szt.
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Adapter powielaj¹cy styki
dla 1 pary                                                                                                     79058-502 25
Jedn. zamówienia: 100 szt., Masa: 0,2 kg
dla 10 par                                                                                                     79058-503 25
Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,14 kg

Pokrywa przeciwpy³owa SID-C
Jedn. zamówienia: 1 szt.

Wyposa¿enie dodatkowe Quante SID

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

Odstêp: 17,5 mm, 50 par                                                                             15014-502 00

Masa: 0,049 kg

Odstêp: 17,5 mm, 100 par                                                                           15014-505 00

Masa: 0,098 kg

Odstêp: 22,5 mm, 100 par                                                                           15014-500 00

Masa: 0,130 kg

Pokrywa przeciwpy³owa SID                                                                     15004-502 00
P³aska, dla modu³ów 10-parowych
Jedn. zamówienia: 5 szt.



Oznaczniki numerowane
kolor: szary

Zatyczki oznaczeniowe

czerwona

zielona

czarna

Jedn. zamówienia: 100 szt., Masa: 0,006 kg

Listwa oznaczeniowa dla 10 par
umo¿liwiaj¹ca testowanie i roz³¹czanie
czerwona
zielona
szara
czarna
Jedn. zamówienia: 10 szt., Masa: 0,010 kg

Listwy na pokrywy dla 10 par
Dla modu³ów po³¹czeniowych: 1...100 szare                                           79169-517 28
Dla modu³ów roz³¹czeniowych: 1...100 szare                                          79169-517 26
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,010 kg
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Wyposa¿enie dodatkowe Quante SID

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TM TMSystem Quante  SID

L
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Wtyk roz³¹czeniowy dla 1 pary

czerwony

bia³y

br¹zowy

Jedn. zamówienia: 100 szt., Masa: 0,3 kg

79122-544 00

79122-544 25

79122-544 30

dla 5 par

czerwony

br¹zowy

Jedn. zamówienia: 20 szt., Masa: 0,06 kg

79122-545 00

79122-545 30

Wtyk oznaczeniowy dla 1 pary

czerwony

zielony

czarny

Jedn. zamówienia: 100 szt., Masa: 0,03 kg

79122-543 00

79122-543 26

79122-543 29

10...100

1...0

1...57

8...64

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,001 kg

79170-003 26

79170-003 28

79170-003 34

79170-003 32

79004-506 00

79004-506 26

79004-506 29

79169-510 00

79169-510 26

79169-510 28

79169-510 29



QuanteTM BSTG / QuanteTM STG - zarys

Opis

36

Wyró¿niki

!Blok BSTG z modu³ami STG 2000 stanowi rozwi¹zanie z grupy
prze³¹cznic MDF o parametrach transmisyjnych kategorii 5.
Stosowane zarówno po stronie liniowej jak i centralowej bloki
BSTG stanowi¹ najgêstszy system dostêpny na rynku (odstêp
16 mm).

Na wysokoœci 2600 mm mo¿liwe jest zainstalowanie 1600 par.

Dostêpna jest szeroka gama jednoparowych i wieloparowych

£¹czówki te mog¹ byæ u¿ywane w ka¿dej wspó³czeœnie u¿ywanej
sieci i s¹ w pe³ni kompatybilne z zastosowaniami takimi jak xDSL
lub wzmacniacze par liniowych. Wykorzystywane w zastosowaniach
o du¿ej gêstoœci STG2000 dostêpne s¹ w dwóch ró¿nych opcjach
monta¿owych:

- Monta¿ na naszym standardowym wsporniku monta¿owym,
- Monta¿ na standardowym wsporniku monta¿owym oraz
   wsporniku QSA - LSA PLus

System zawiera modu³y po³¹czeniowe i roz³¹czeniowe oraz modu³y
prze³¹czeniowe w wersjach 8 i 10-parowej.

Zabezpieczenie uzyskiwane jest przy u¿yciu elementów
jednoparowych lub wieloparowych.

!  Parametry transmisyjne kategorii 5

!  Bardzo zwarta konstrukcja

!  Du¿a gêstoœæ

!  Œrednica ¿y³ 0,4 - 0,8 mm

!  Kategoria 5 jako standard

!  Odstêp równy 16 mm

!  Œrednica ¿y³ 0,4 - 0,8 mm

!  Szeroka gama obwodów i wyposa¿enia dodatkowego

Wyró¿niki

Bloki Quante STG 2000

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

£¹czówki Quante STG 2000: parametry kategorii 5 w standardzie
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Wyró¿niki

Blok BSTG stanowi modu³owe rozwi¹zanie dla zastosowañ w
prze³¹cznicach MDF. Bloki te mog¹ byæ stosowane zarówno po
stronie liniowej jak równie¿ centralowej w prze³¹cznicach MDF.
Odstêp 16 m miêdzy modu³ami STG sprawia, ¿e bloki STG s¹
elementami o najwiêkszym upakowaniu na rynku. Przyk³adowo
na wysokoœci 2,5 m mo¿na zainstalowaæ 1600 par.

Bloki BSTG oferuj¹ zalety rodziny modu³ów STG:

- Parametry kategorii 5

- Bardzo du¿a gêstoœæ upakowania

- Szybkie kablowanie

- Ca³kowicie chronione styki IDC

- Ulepszone trzymanie ¿y³

- Szeroka gama mo¿liwych konfiguracji bloków

- Bloki z zabezpieczeniem lub bez

- Ró¿ne konfiguracje znakowania

- Dostêpne styki roz³¹czeniowe lub po³¹czeniowe

- Opcjonalne styki dla linek (prosimy o kontakt)

!  Parametry transmisyjne kategorii 5

!  Kompaktowe (odstêp 16 mm)

!  ¯y³y 0,4 - 0,8 mm

!  Wielokrotne zakañczanie

!  Du¿a gêstoœæ

!  Wprowadzane kabli z boku lub od ty³u

Blok Quante BSTG

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

QuanteTM BSTG / QuanteTM STG - zarys

Opis

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice
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z automatycznym uziemieniem

bez uziemienia

System Quante STG 2000

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  BSTG

BSTG2 - C28P128 E55 + 2PE                                                                     C252836A0000

128-parowy blok roz³¹czny (kolor koœci s³oniowej)

2 etykiety opisowe

BSTG2 - C210P100P E55 + 1PE                                                                C252837A0000

100-parowy blok roz³¹czny (kolor koœci s³oniowej)

1 etykieta opisowa

BSTG2 - C2.10.250 E55 + 1PE                                                                   C252838A0000

50-parowy blok roz³¹czny (kolor koœci s³oniowej)

1 etykieta opisowa

BSTG C2.10.100 E55 + 1PE                                                                       C252840A0000

100-parowy blok roz³¹czny (kolor koœci s³oniowej)

1 etykieta opisowa

BSTG C2.8.128 E55 + 2PE                                                                         C252841A0000

128-parowy blok roz³¹czny (kolor koœci s³oniowej)

2 etykiety opisowe
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Bloki strony liniowej bez uziemienia

Bloki z uziemieniem

Bloki strony stacyjnej

D   

W

H    

50 par

100 par

128 par

* w mm

Ka¿dy blok wyposa¿ony jest w:
1 etykietê opisow¹, 10 ³¹czówek STG i 1 korytko monta¿owe

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  BSTG

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

BSTG C 2 10 50 kat 5                                                                                  C223105B0000

50-parowy blok roz³¹czny (obudowa jasnoniebieska)

BSTG C 2 10 100 kat 5                                                                                C223103B0000

100-parowy blok roz³¹czny (obudowa jasnoniebieska)

BSTG C 2 10 200 kat 5                                                                                C223094B0000

200-parowy blok roz³¹czny (obudowa jasnoniebieska)

BSTG U 2 10 50 kat 5                                                                                  C223089B0000

50-parowy blok nieroz³¹czny (obudowa ciemnoniebieska)

BSTG U 2 10 100 kat 5                                                                                C223090B0000

100-parowy blok nieroz³¹czny (obudowa ciemnoniebieska)

SOR CH BSTG C 2 10 100P kat 5                                                               C223111B0000

100-parowy blok roz³¹czny dla wieloparowych magazynków

zabezpieczeñ

SOR PU BSTG C 2 10 100P kat 5                                                               C223091B0000

100-parowy blok roz³¹czny dla jednoparowych wtyków

zabezpieczeñ

W*

146

146

126

H*

96

176

272

D*

87

87

87
Blok bez uziemienia BSTG C2 8 128                                                         C223100B0000

128-parowy blok roz³¹czeniowy

Bloki z uziemieniem

SOR CH BSTG C 2 128P kat 5                                                                   C223112B0000

128-parowy blok roz³¹czny dla wieloparowych magazynków

zabezpieczeñ

SOR PU BSTG C 2 128P kat 5                                                                   C223092B0000

128-parowy blok roz³¹czny dla jednoparowych wtyków

zabezpieczeñ



Opis
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Wyró¿niki

STG 2000 stanowi ostatni krok w ewolucji modu³ów po³¹czeniowych
z rodziny STG. Modu³ ten zapewnia standardowo parametry
transmisyjne kategorii 5. W zwi¹zku z tym modu³ ten mo¿e byæ
stosowany w ka¿dej wspó³czeœnie u¿ywanej sieci i jest w pe³ni
kompatybilny z zastosowaniami takimi jak xDSL lub wzmacniacze
par liniowych. Zakañczanie jest proste, kable i kable po³¹czeniowe
mog¹ byæ zarz¹dzane od ty³u lub z boku.

Niezawodnoœæ i parametry.

- Wielokrotne zakañczanie dla wszystkich œrednic z zakresu
    od 0,4 do 0,8 mm

- Ulepszone trzymanie ¿y³

- Gazoszczelny obszar styków - odporny na korozjê

- Powlekanie cyn¹ styków w celu zapobiegania korozji

- Parametry transmisyjne spe³niaj¹ wymagania kategorii 5 (100 MHz)

- W tej samej szczelinie mo¿na umieœciæ 2 ¿y³y

- Bardzo kompaktowy modu³ po³¹czeniowy

- Specjalne styki dla linek dostêpne na ¿¹danie

Zastosowanie w sieci
- Odpowiedni dla punktów instalacyjnych o du¿ej gêstoœci
   (2400-parowe jednostronne szafy krosownicze, 1600 par na
    wysokoœci 2,6 metra prze³¹cznicy MDF, modu³y wyniesione
    w kontenerach...)

- modu³y STG 2000 s¹ odpowiednie zarówno do zastosowañ
    w telefonii publicznej (MDF, szafy krosownicze, obiektowe sieci
    rozdzielcze) jak równie¿ w telefonii prywatnej i szybkich sieciach
    transmisji danych.

!  Kategoria 5 w standardzie

!  Bardzo kompaktowe (odstêp 16 mm)

!  ¯y³y 0,4 - 0,8 mm

!  Opcjonalnie IDC\’b4s dla przewodów linkowych

!  Specjalny modu³ z zakañczaniem kabli z ty³u

!  Wielokrotne ponowne zakañczanie

!  Szeroka gama obwodów ochronnych i wyposa¿enia dodatkowego

£¹czówki Quante STG 2000

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TMQuante  STG 2000 - zarys



Funkcja i akcesoria

Typ styku

Ci¹g³oœæ
(normalnie zamkniêty obwód)

Normalnie otwarty obwód

Badanie szeregowe

Roz³¹czenie

Ochrona bezpiecznikowa

41

(1) Po³¹czenie T: dwie ¿y³y w tej samej szczelinie

(2) £¹czówki ze stykami uziemiaj¹cymi

(3) £¹czówki nieroz³¹czne do zabezpieczeñ jednoparowych

Styki IDC

Instrukcje do czytania skrótów w oznaczeniach produktów (przyk³ad: STG C2 10 P)

STG 

C

2

10

P

PU

Charakterystyki techniczne

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TMQuante  STG 2000 - zarys

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

Obwód

Badanie równoleg³e

Po³¹czenie T

Magazynek zabezpieczeñ

Jednoparowe wtyki zabezpieczeñ

Wieloparowe badanie równoleg³e

Parametry transmisyjne

: typ ³¹czówki

: typ obwodu (C, U, O, M, P)

: IDC

: 10 par (8 dla 8 par)

: styki dla automatycznego uziemienia (dla magazynków zabezpieczeñ)

: uziemienie dla jednoparowych wtyków zabezpieczeñ

Quante STG U Quante STG C Quante STG O

z z

z( 2)

z
z

z

kat. 5 kat. 5 kat. 5

z( 2)z( 2)

z( 3) z( 3)

(1) (1) (1)

z

z

z

z

z

z

z



£¹czówki nieroz³¹czne
jasnoszara obudowa
STG2 U2 8
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 U2 10
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Quante STG 2000 dla korytek monta¿owych Quante

Kolor:                                     
Wymiary (d³. x szer. x g³êb.): 

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  STG 2000

jasnoszara podstawa
126 x 14 x 50 mm (8 par)
146 x 14 x 50 mm (10 par)

C252806A0000

C252824A0000

£¹czówki roz³¹czne
bia³a obudowa
STG2 C2 8
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 C2 10
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252800A0000

C252818A0000

£¹czówki prze³¹czaj¹ce
jasnoniebieska obudowa
STG2 O2 8
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 O2 10
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252812A0000

C252830A0000

£¹czówki nieroz³¹czne
do zabezpieczenia wieloparowego
jasnoszara obudowa
STG2 U2 8 P
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 U2 10 P
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252807A0000

C252825A0000

£¹czówki roz³¹czne
do zabezpieczenia wieloparowego
bia³a obudowa
STG2 C2 8 P
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 C2 10 P
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252801A0000

C252819A0000

£¹czówki prze³¹czaj¹ce
do zabezpieczenia wieloparowego
jasnoniebieska obudowa
STG2 O2 8 P
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 O2 10 P
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252813A0000

C252831A0000

£¹czówki roz³¹czne
do zabezpieczenia jednoparowego
bia³a obudowa
STG2 C2 8 PU
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 C2 10 PU
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252802A0000

C252820A0000

£¹czówki prze³¹czaj¹ce
do zabezpieczenia jednoparowego
jasnoniebieska obudowa
STG2 O2 8 PU
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 O2 10 PU
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252814A0000

C252832A0000
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  STG 2000

Quante STG 2000 dla korytek monta¿owych Quante i QSA

Kolor:                                     
Wymiary (d³. x szer. x g³êb.): 

jasnoszara podstawa
113 x 15,9 x 50 mm (8 par)
133 x 15,9 x 50 mm (10 par)

£¹czówki nieroz³¹czne
jasnoszara obudowa
STG2 U2 K8
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 U2 K10
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252809A0000

C252827A0000

£¹czówki roz³¹czne
bia³a obudowa
STG2 C2 K8
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 C2 K10
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252803A0000

C252821A0000 L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

£¹czówki nieroz³¹czne
do zabezpieczenia wieloparowego
jasnoszara obudowa
STG2 U2 K8 P
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 U2 K10 P
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252810A0000

C252828A0000

£¹czówki roz³¹czne
do zabezpieczenia wieloparowego
bia³a obudowa
STG2 C2 K8 P
numerowanie 1...8 po stronie kabli po³¹czeniowych
STG2 C2 K10 P
numerowanie 1...10 po stronie kabli po³¹czeniowych

C252804A0000

C252822A0000



Opis
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Wyró¿niki

Na rozwi¹zania zabezpieczeniowe dla STG sk³adaj¹ siê wieloparowe
magazynki zabezpieczeniowe oraz kompletna gama jednoparowych
wtyków zabezpieczeniowych.

Magazynki zabezpieczeniowe
Automatyczne uziemienie przez wspornik monta¿owy - pojemnoœæ
pr¹dowa 5 kA.
Magazynek z kablem uziemiaj¹cym do modernizacji standardowych
modu³ów po³¹czeniowych lub bloków o zabezpieczenie.

Jednoparowe wtyki zabezpieczeniowe
Ta grupa jednoparowych modu³ów zabezpieczeniowych
zaprojektowana zosta³a aby zwiêkszyæ elastycznoœæ zarz¹dzania
sieci¹ (zabezpieczenie mo¿e byæ usuniête niezale¿nie tylko na
uszkodzonych liniach).

Dostêpna jest szeroka gama uk³adów zabezpieczeniowych, od
standardowego zabezpieczenia przepiêciowego przez
zabezpieczenie przepiêciowe i przetê¿eniowe a¿ do szybkich
zabezpieczeñ 5-biegunowych. Dostêp roz³¹czeniowy na wtykach
zabezpieczeñ pozwala na stosowanie wszystkich roz³¹czeniowych
i badawczych akcesoriów STG bez koniecznoœci wyjmowania
zabezpieczenia.

1 obwód = 1 kolor

Jednoparowe modu³y zabezpieczeniowe s¹ kompatybilne ze
standardowym odstêpem 16 mm.

!  Szeroki zakres zabezpieczeñ

!  Szybka ochrona 5-biegunowa

!  Zwarta konstrukcja

!  Automatyczne uziemienie

Zabezpieczenia Quante STG 2000

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  STG 2000



Magazynki zabezpieczeñ Quante STG
Magazynki dla STG/BSTG

bez ochronników
magazynek 8-parowy
magazynek 10-parowy

Magazynki z przewodem uziemiaj¹cym 0,75 m

Ochronniki przepiêciowe do magazynków zabezpieczeñ

3-biegunowy ochronnik przepiêciowy ze zwor¹ termiczn¹
250 V 
350 V
Narzêdzie do wk³adania/wyjmowania
z magazynków zabezpieczeñ

45

Elementy ochrony przepiêciowej Quatne STG

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  STG 2000

C233725B0000
C233726B0000

z ochronnikiem 250 V ze zwor¹ termiczn¹
magazynek 8-parowy
magazynek 10-parowy

C233736B0000
C233740B0000

z ochronnikiem 350 V ze zwor¹ termiczn¹
magazynek 8-parowy
magazynek 10-parowy

C233737B0000
C233741B0000

bez ochronników
magazynek 8-parowy
magazynek 10-parowy

C233727B0000
C233728B0000

z ochronnikiem 250 V ze zwor¹ termiczn¹
magazynek 8-parowy
magazynek 10-parowy

C233744B0000
C233748B0000

z ochronnikiem 350 V ze zwor¹ termiczn¹
magazynek 8-parowy
magazynek 10-parowy

C233745B0000
C233749B0000

C231039A0000
C231040A0000

C222053A0000

Jednoparowe wtyki zabezpieczeniowe SOR PU 1C
Jednoparowy wtyk zabezpieczeniowy STG 
Zabezpieczenie przepiêciowe 250 V (szary) 1 stopnia

SOR PU 2C
Zabezpieczenie przepiêciowe (250 V) i pr¹dowe (PTCRs)
(pomarañczowy) 2 stopnia

SOR PU 3C (warystory)
Szybkie 5-biegunowe (warystory) zabezpieczenie przepiêciowe i pr¹dowe
(¿ó³ty) 3 stopni

SOR PU 4C (diody)
Szybkie 5-biegunowe (diody) zabezpieczenie przepiêciowe (250 V)
i pr¹dowe (br¹zowy) 3 stopnia

Zabezpieczenie pr¹dowe - 2 bezpieczniki

(1,25 A/250 V)

C233796A0000

C233797A0000

C233798A0000

C233799A0000

C222037A0000
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C222048B0000
C222014B0000
C222020B0000

Uchwyty do etykiet

100 uchwytów do etykiet

z pustymi polami (miejsce na 3 cyfry)

z polami oznaczonymi od 000 do 100

Oznaczniki numerowe
Kolor: szary

Etykieta opisowa

8-parowa

10-parowa

(pakowanie: 20 elementów)

Wyposa¿enie dodatkowe Quante STG

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  STG 2000

Wtyki roz³¹czaj¹ce
100 wtyków roz³¹czaj¹cych (czerwone)

Szeregowy wtyk pomiarowy

Kable pomiarowe typu PCB, 3 m
Równoleg³y kabel pomiarowy 2-¿y³owy z wtykami bananowymi
Szeregowy kabel pomiarowy 4-¿y³owy z wtykami bananowymi
Szeregowy kabel pomiarowy 4-¿y³owy z wtykami bananowymi
posrebrzany

C222909A0000

C242628A0000

8-parowy, wtyk pomiarowy

10-parowy, wtyk pomiarowy

C222058A0000
C222059A0000

C222024B0000
C222025B0000
C242612A0000

C242611A0000

Kable po³¹czeniowe typu PCB

4-¿y³owy kabel po³¹czeniowy, 3 m

2-¿y³owy kabel po³¹czeniowy, 3 m

2-¿y³owy kabel po³¹czeniowy, 2 m (jednostronne p³ytki PCB)

kabel po³¹czeniowy, 1 m (jednostronne p³ytki PCB)

Kable pomiarowe z wtykami, 1,5 m

Szeregowe wtyki pomiarowe, 4 ¿y³y, 1 wtyk + 4 zaciski kablowe

kabel 4-¿y³owy, 1 wtyk na ka¿dym koñcu

MPA025DB0000

MPA025EB0000

MPA0781A0000Równoleg³y wtyk pomiarowy dla z³¹cza RJ 11

C222903A0000

C222918A0000

10...100
1...0
1...57
8...64
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,001 kg

79170-003 26

79170-003 28

79170-003 34

79170-003 32

C220673B0000

C220674B0000



Opakowanie 10 obrotowych uchwytów do etykiet

Pokrywa przeciwpy³owa
Kompatybilna ze wszystkimi modu³ami z magazynkami
lub bez magazynków zabezpieczeñ

D³ugoœæ: 2 m

Modu³y lub bloki 10-parowe
D³ugoœæ: 2 m C222956A0000
D³ugoœæ: 5 x 16 torów, tj. 50 par
D³ugoœæ: 10 x 16 torów, tj. 100 par

Pakiet 20 kompletów 2 kana³ów prowadnic kabli dla
modu³ów 8-parowych

C223765A0000

Narzêdzie uniwersalne dla IDC 
Jedn. zamówienia: 1 szt.

Komplet 10 zamiennych ostrzy
dla narzêdzia IDC systemu STG

Pomocnicze urz¹dzenie zakoñczeniowe
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.2

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Ma³e i œrednie prze³¹cznice

          
TMSystem Quante  STG 2000

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

Podstawa 8-parowa

Podstawa 10-parowa

C222950A0000

C222951A0000

C222920A0000

C222921A0000

C222922A0000

C222923A0000

C222924A0000

C222925A0000

Kable pomiarowe z wtykami pomiarowymi CDK

Równoleg³y kabel pomiarowy (3 m)

Szeregowy kabel pomiarowy (3 m)

Szeregowy kabel pomiarowy (CDK)

Równoleg³y kabel pomiarowy (CDK)

M004724A0000

M004723A0000

M004725A0000

M004726A0000

100 zatyczek oznaczeniowych: (czarne)

znakowane od 0 do 9 (10 zatyczek znakowanych ‘0’,

10 zatyczek znakowanych ‘1’, 10 zatyczek znakowanych ‘2’, itd.)

C222916B0000

Czarne

Szare

Czerwone

¯ó³te

Niebieskie

Zielone

100 zatyczek oznaczeniowych znakowanych od 0 do 9

(do wpinania z boku ³¹czówek) czarne cyfry
C222917A0000

Modu³y lub bloki 8-parowe C222955A0000

C222961A0000
C222963A0000

Dla IDC system STG

Dla IDC system STG, QSA i system 71

Dla IDC system STG, SID, QSA i system 71

C234030A0000
C234037A0000
C234049A0000

C234043A0000

Podstawa 8

Podstawa 10

MPA078BA0000

MPA078OA0000
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Wraz z liberalizacj¹ rynku us³ug telekomunikacyjnych do punktów
komutacyjnych zaczêli dochodziæ ze swoimi liniami nowi operatorzy.

Operatorzy ci nie posiadaj¹ zazwyczaj w³asnej sieci
telekomunikacyjnej lub posiadaj¹ sieæ o niewystarczaj¹cych
parametrach. W zwi¹zku z tym aby umo¿liwiæ im dojœcie do
abonenta (ostatnia mila) nowi operatorzy maj¹ mo¿liwoœæ
skorzystania z sieci istniej¹cych operatorów w procesie kolokacji.

Taki niezwi¹zany dostêp do linii abonenckich ma swój pocz¹tek na
prze³¹cznicy g³ównej (MDF) a koñczy siê na gniazdku abonenta.
Prze³¹cznica g³ówna po³¹czona jest z punktem kolokacji do którego
liniami od swoich urz¹dzeñ komutacyjnych dochodz¹
nowi operatorzy.

Aby zapewniæ, ¿e wszystkie wa¿ne us³ugi (transmisja analogowa,
ISDN, 2 Mbit/s, ...) bêd¹ mog³y byæ dostarczane nowym operatorom
pojawi³a siê koniecznoœæ opracowania nowej konstrukcji prze³¹cznicy
pozwalaj¹cej stosowaæ bloki miedziane, koncentryczne
i œwiat³owodowe.

Aby umo¿liwiæ po³¹czenie dwóch sieci konieczne sta³o siê
zdefiniowanie rozwi¹zañ technicznych.

Przejœcie miêdzy liniami realizowane jest we wspólnym punkcie:
- w budynku w szafie rozdzielczej,
- na zewn¹trz w szafie krosowniczej.

Typowa instalacja

Abonent

Nowy operatorœwiat³owodowa
prze³¹cznica MDF

Kolokacja

stojak
rozdzielczy

dostêp
niezwi¹zany

prze³¹cznica
miedziana MDF

linia
œwiat³owodowa

linia
miedziana

Technologie po³¹czeñ kolokacyjnych

1.1
1.1.3

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Kolokacja

          Technologie po³¹czeñ

szafa

krosownicza
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Modu³ dla interfejsów analogowego lub ISDN
Z ³¹czówkami roz³¹cznymi SID-C dla 8 lub 10 par. 

Wspornik koncentryczny dla interfejsów 34 Mbit/s
mocowany w celu instalowania do czterech z³¹czy analogowych
(koncentryczne, typ 1,6/5,6)
(raster: 17,5 lub 22,5 mm)

Wspornik œwiat³owodowy dla interfejsów 155 Mbit/s
mocowany do instalowania dwóch z³¹czy œwiat³owodowych
(SC-Simplex lub E2000-Simplex) 
(raster: 17,5 lub 22,5 mm)

Korytko monta¿owe
Korytko monta¿owe dla
urz¹dzeñ z nastêpuj¹cymi
interfejsami:
- 2 Mbit/s (linia dwu¿y³owa,
    ekranowana)
- 34 Mbit/s (koncentryczna,
     typ 1,5/5,6)
- 155 Mbit/s (œwiat³owodowa

o     SC/APC 9 )

Korytko monta¿owe 
wyposa¿ona w:
- 4 modu³y roz³¹czeniowe
    SID-C (8 par)
- 1 szyna œwiat³owodowa
- 2 szyny koncentryczne

34 Mbit/s

155 Mbit/s

Analogowe / ISDN
Terminal roz³¹czny
Quante SID-C do zakañczania 
kabli i przewodów 
po³¹czeniowych.
Ca³kowita pojemnoœæ - 100 par.

2 Mbit/s

1.1
1.1.3

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Kolokacja

          Technologie po³¹czeñ

L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1
Blok roz³¹czny
Quante SID-C 2 Mbit/s do
zakañczania ekranowanych 
przewodów liniowych i 
krosowniczych 2 Mbit/s.
Wyposa¿ony w 8-parowe modu³y
roz³¹czeniowe SID-C 2 Mbit/s. 
Ca³kowita pojemnoœæ - 80 par.

Blok koncentryczny

dla 12 koncentrycznych

po³¹czeñ (typu 1,6/5,6). 

Sk³adana pokrywa do 

szybkiego mocowania 

po³¹czeñ koncentrycznych i 

krosowych.

Œwiat³owodowy panel
do prowadzenia i magazynowania 
œwiat³owodów
i pigtajli. Panel dostarczany jest
w pe³ni wyposa¿ony

ow 12 adapterów S.C./APC 9
 oraz pigtajle.
Specjalna tacka na nadmiar
œwiat³owodów w wi¹zkach
zapewnia prost¹ obs³ugê od
przodu. Prowadnica œwiat³owodowa
mo¿e byæ zamocowana z przodu panelu
w celu ograniczenia promieni
i zagwarantowania najlepszych
warunków magazynowania nadmiaru
œwiat³owodów.

£¹czówka SID 2 Mbit/s

Zaciski uziemiaj¹ce dostêpne jako
wyposa¿enie dodatkowe dla kabli
8-parowych.
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.3

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
  Kolokacja

          Technologie po³¹czeñ

G³owica nieroz³¹czna SID-C analogowy / ISDN
G³owica nieroz³¹czna SID-C analogowy / ISDN
Wymiary (wys. x szer. x g³êb.): 175 x 117 x 71/105 mm
(z/bez pokrywy przeciwpy³owej)
Jedn. zamówienia: 1 szt.
Specyfikacja:
1 korytko monta¿owe, 10 ³¹czówek 
roz³¹cznych/nieroz³acznych (10 parowe), 1 uchwyt dla etykiet, 
1 komplet oznaczników numerowanych, 1 pokrywa 
przeciwpy³owa, materia³ instalacyjny, instrukcja monta¿u

79103-575 00G³owica roz³¹czna SID-C 2 Mbit/s
Wymiary (wys. x szer. x g³êb.): 175 x 117 x 105 mm
(z pokryw¹ przeciwpy³ow¹)
Jedn. zamówienia: 1 szt.
Specyfikacja:
1 korytko monta¿owe, 10 ³¹czówek roz³¹cznych, os³ony 
prowadnic kabli z lewej i prawej strony, 10 uchwytów dla 
etykiet, 10 zacisków uziemiaj¹cych materia³ instalacyjny, 
instrukcja monta¿u

Terminal koncentryczny 34 Mbit/s
Wymiary (wys. x szer. x g³êb.): 175 x 117 x 71 mm
Jedn. zamówienia: 1 szt.
Specyfikacja:
1-elementowy  wspornik monta¿owy, 6 uchwytów
dla etykiet, materia³ instalacyjny

10-012-50000

Panel œwiat³owodowy 155 Mbit/s
Wymiary (wys. x szer. x g³êb.): 175 x 117 x 105 mm
(z pokryw¹ przeciwpy³ow¹)
Jedn. zamówienia: 1 szt.
Specyfikacja:

o12 z³¹czy SC/APC 9 , wszystkie pigtajle ze zdjêt¹
pow³ok¹ wtórn¹ i kodowane kolorami, obudowa,
materia³ instalacyjny, instrukcja monta¿u

43000-599 00

Prowadnica œwiat³owodowa
do ograniczenia promieni giêcia
i magazynowania nadmiaru œwiat³owodów
Jedn. zamówienia: 1 szt.

43026-509 30

Panel œwiat³owodowy bez tacki spawów
odla 12 z³¹czy œwiat³owodowych E2000 lub SC/APC 9

(dostarczany bez z³¹czy)
Jedn. zamówienia: 1 szt.
Specyfikacja:
Obudowa do magazynowania nadmiaru œwiat³owodów,
prowadnica œwiat³owodowa do ograniczenia promienia
giêcia, materia³ instalacyjny

40018-524 00

Korytko monta¿owe
do indywidualnego mocowania 10 ³¹czówek
po³¹czeniowych/roz³¹czeniowych SID lub
10 modu³ów roz³¹czeniowych DS
dla 8 par lub 5 szyn koncentrycznych lub
5 szyn œwiat³owodowych
Jedn. zamówienia: 1 szt.
Specyfikacja: wspornik monta¿owy, materia³ instalacyjny

15148-500 00
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Wyposa¿enie dodatkowe dla stojaków SID
Zaczep prowadnic kabli
Jedn. zamówienia: 10 szt.
Zacisk kablowy
Jedn. zamówienia: 50 szt.
Zacisk kablowy
Jedn. zamówienia: 10 szt.
Adapter 3 HE, 19’’>ETS
Jedn. zamówienia: 1 szt.

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.1
1.1.3

     Bloki i ³¹czówki strony liniowej i stacyjnej
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L
inia produktów

 m
iedzianych dla central

1

TM TM10-parowa ³¹czówka nieroz³¹czna Quante  SID -C

nadruki 1...0, Jedn. zamówienia: 5 szt.

79101-553 00

10-parowa ³¹czówka roz³¹czna SID-C

zielone nadruki 1...0, Jedn. zamówienia: 5 szt.

8-parowa ³¹czówka nieroz³¹czna SID-C

nadruki 1...8, Jedn. zamówienia: 5 szt.

79103-534 00

79101-561 00

8-parowa ³¹czówka roz³¹czna SID-C

zielone nadruki 1...8, Jedn. zamówienia: 5 szt.

79103-540 00

Zaciski uziemiaj¹ce

dla kabli 8-parowych, Jedn. zamówienia: 10 szt.

£¹czówka roz³¹czna SID-C 2 Mbit/s

z prowadnicami kabli po lewej i prawej stronie, Jedn. zamówienia: 5 szt.

£¹czówka roz³¹czna SID-C 2 Mbit/s

z prowadnicami kabli po prawej stronie,

z 10 uchwytami dla etykiet

abs 1...8, Jedn. zamówienia: 10 szt.

Szyna koncentryczna

dla 4 k¹towych z³¹czy koncentrycznych (typu 1,6/5,6)

dostarczana bez z³¹czy, Jedn zamówienia: 1 szt.

Koncentryczne z³¹cza k¹towe

typ 1,6/5,6, Jedn zamówienia: 1 szt.

Wspornik œwiat³owodowy

dla dwóch z³¹czy SC-Simplex lub E2000

dostarczana bez z³¹czy, Jedn. zamówienia: 1 szt.

Œwiat³owodowe adaptery, z³¹cza, pigtajle

i kable po³¹czeniowe - patrz str. 418

TM TMStojak Quante  SID

19’’

TM TMStojak Quante  SID

ETS

79103-576 30

79103-578 32

15027-503 00

40018-536 00

05-753-16500

40018-523 00

79026-502 00

79026-503 00

79113-503 00

05-633-09000

15027-503 00

40058-504 30


