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1.2.

Systemy o du¿ych przep³ywnoœciach

QuanteTM BRCP DDF
Opis

Oparte na technologii QuanteTM RCP, zapewniaj¹cej parametry
transmisyjne kategorii 5, BRCP odpowiada wszystkim szczegó³nym
wymaganiom dla du¿ych przep³ywnoœci w prze³¹cznicach
cyfrowych (DDF).
Produkt ten nadaje siê w szczególnoœci do zastosowañ komutacyjnych
w telefonii komórkowej oraz do rozwi¹zañ transmisyjnych w sieciach
dalekosiê¿nych.
Pozwala na zarz¹dzanie 3-¿y³owyymi obwodami (abs)
przy u¿yciu ekranowanych kabli po³¹czeniowych. Uziemienie
przewodów ekranuj¹cych dokonywane jest automatycznie.
W zale¿noœci od wymagañ odnoœnie systemu zarz¹dzania kablami
w DDF dostêpne s¹ ró¿ne konfiguracje. Dostêpne s¹ zarówno
kompletne bloki dla 32 lub 64 obwodów jak równie¿ pojedyncze
modu³y roz³¹czeniowe (4 obwody).
Dwie mo¿liwoœci:
- Zakoñczenie ekranów w specjalnym module uziemiaj¹cym (modu³ s)
- Zakoñczenie ekranu w module roz³¹czeniowym (modu³ abs)
Wykorzystuj¹c prost¹ technologiê IDC (rodzina QuanteTM STG2000)
dziêki odstêpowi miêdzystykowemu 16 mm BCPR stanowi kompaktowe
rozwi¹zanie.
Styki BRCP pozwalaj¹ stosowaæ przewody o ró¿nych œrednicach od
0,4 do 0,8 mm. £¹czówki specjalne o stykach dla linek (7 drutów o
œrednicy 0,13 mm) lub przewodówo o ma³ej œrednicy (0,32 mm)
dostêpne s¹ na ¿¹danie.

Wyró¿niki
!
!
!
!
!
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Du¿e przep³ywnoœci (kategoria 5)
Konfiguracja blokowa lub modu³owa
Modu³ kolektora ekranów
Modu³y abs
Du¿a gêstoœæ upakowania (odstêp 16 mm)

1.2.

Systemy o du¿ych przep³ywnoœciach

QuanteTM BRCP DDF
Typ/Sposób zamawiania

Nr referencyjny

Konfiguracja ab z ³¹czówk¹ uziemiaj¹c¹
C241800A0000
32 traktowy blok DDF
Wymiary (d³. x szer. x g³êb.): 126 x 112 x 80,5 mm
Ka¿dy blok wyposa¿ony jest w:
- 4 x 8-parowy ³¹czówka roz³¹czna z kana³ami prowadnic kabli (niebieski)
- 2 x ³¹czówka uziemiaj¹ca (32 przewody) z automatycznym uziemieniem (czerwony)
- 1 etykieta w œrodku bloku
- wspornik 7-kana³owy
8-parowa ³¹czówka ab DDF (niebieska)
8-parowa ³¹czówka ab DDF
z kana³ami prowadnic kabli (niebieska)
³¹czówka uziemiaj¹ca
do 32 przewodów (czerwona)

C241625A0000
P45920DH0000

C241628A0000

108 mm

modu³y roz³¹czeniowe abs
(koœæ s³oniowa)

³¹czówka roz³¹czna, 4 obwody abs,
z kana³ami prowadnic kabli (koœæ s³oniowa)

C241635A0000
C241634A0000

Wyposa¿enie dodatkowe bloków DDF Quante BRCP
Kabel pomiarowy 2-Ÿy³owy dla modu³ów a b
Kabel pomiarowy 4-Ÿy³owy dla modu³ów a b
Kabel po³¹czeniowy dla modu³ów a b

C242613A0000
C242610A0000
P39431A50000

Kabel pomiarowy 2-Ÿy³owy dla modu³ów a b s
Kabel pomiarowy 4-Ÿy³owy dla modu³ów a b s
Kabel po³¹czeniowy dla modu³ów a b s

C242613A0000
C242610A0000
P39431A50000
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126 mm

³¹czówka roz³¹czna, 4 obwody abs

1
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1.2.

Systemy o du¿ych przep³ywnoœciach

QuanteTM RCP
Opis

Quante RCP odpowiada wysokim wymaganiom w wydajnych sieciach komunikacyjnych

W systemach okablowania po³¹czenia modu³owe zapewniaj¹
ogólnie wiêksz¹ elastycznoœæ na poziomie krosowniczym.
Modu³y s¹ równie¿ jedynym rozwi¹zaniem w pe³ni zaadaptowanym
do kontroli systemów o du¿ej skali.

Wyró¿niki
!
!
!
!
!
!
!
!
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Szybsze okablowanie z oszczêdnoœci¹ czasu rzêdu 20%
Poprawa transmisji w sieci powy¿ej 100 Mhz
Ró¿ne rozwi¹zania dla ró¿nych interfejsów
Skrêtka na D-Sub, coax, Rj45
Monitorowanie linii i b³êdów
Uznana na œwicie technologia IDC
Zwarta konstrukcja
Kategoria 5E

Rodzina RCP zawiera szereg ekranowanych i technicznych
modu³ów zaprojektowanych do stosowania w uk³adach o du¿ej
przep³ywnoœci.
.
Modu³y techniczne zaprojektowano aby umo¿liwiæ szybk¹ instalacjê
miêdzy kablami o ró¿nych charakterystykach (na przyk³ad
pojedynczy kabel z modu³owym gniazdem RJ 45)
Zamienne modu³y techniczne mocowane s¹ z wyjmowanymi p³ytkami
elektronicznymi zapewniaj¹cymi kompletne rozwi¹zania w zakresie
zabezpieczenia, wizualizacji, adaptacji itp. W przypadku prac
konserwacyjnych p³ytka elektroniczna mo¿e byæ wymieniona bez
koniecznoœci wyjmowania modu³u po³¹czeniowego.

1.2.

Systemy o du¿ych przep³ywnoœciach

QuanteTM RCP
Typ/Sposób zamawiania

Nr referencyjny

Podwójne mocowanie

Pokrywa metalowa

h dla szyny typu HPUL
h dla szyny typu Europe E8
Prêt uziemiaj¹cy
Znakowanie powierzchni górnej

Ekranowane ³¹czówki z metalow¹
pokryw¹ do wprowadzania kabli od ty³u
Wyposa¿ona w grzebieñ po³¹czeniowy,
taœmê po³¹czeniow¹, kana³y
prowadnic kabli z metalizowan¹
górn¹ czêœci¹ oraz metalow¹
pokrywê na górnej czêœci.

Chroniony
styk CAD
Zatrzaskowy przewód po³¹czeniowy
z opcjami adresowania
i ekranowania

1

Boczna ramka etykiet
Metalizowane kana³y prowadnic kabli

8-parowe ekranowane ³¹czówki roz³¹czne
P45920DH0000

¿ó³ty

P45840DH0000

zielony

P45839DH0000

czerwony

P45809DH0000

koœæ s³oniowa

P45734DH0000

Ekranowane ³¹czówki do wprowadzania kabli od ty³u
Do górnych lub dolnych styków pod³¹czyæ mo¿na kable jedno
lub wielo¿y³owe. Wyposa¿ony jest w grzebieñ po³¹czeniowy,
taœmê po³¹czeniow¹ oraz w dolnej czêœci kana³y prowadnic kabli.

8-parowe ekranowane ³¹czówki roz³¹czne
niebieski

P45920DF0000

¿ó³ty

P45840DF0000

zielony

P45839DF0000

czerwony

P45809DF0000

koœæ s³oniowa

P45734DF0000
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niebieski
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1.2.

Systemy o du¿ych przep³ywnoœciach

QuanteTM RCP
Typ/Sposób zamawiania

Nr referencyjny

SUB D
Z³¹cze interfejsowe, ³¹czone z wtykiem lub sznurem/z³¹czem.
Dostarczane z 10 stykami zaciskanymi na ¿y³ach.
¿ó³ty kolor
9-pinowy Sub D mêski

P45632AA0000

9-pinowy Sub D ¿eñski

P45633AA0000

15-pinowy Sub D mêski

P45630AA0000

15-pinowy Sub D ¿eñski

P45631AA0000

25-pinowy Sub D mêski

P45628AA0000

25-pinowy Sub D ¿eñski

P45629AA0000

9-piowe modu³owe gniazdo ISO 8877
Z automatyczn¹ ci¹g³oœci¹ ekranu na profilu, zapewnia przejœcie
miedzy sprzêtem aktywnym z wtykami RJ45 a prze³¹cznic¹.
4 modu³owe gniazda dla Ethernet 100 Base
Tx SCQ kablowanie koœæ s³oniowa

P45362A50000

2 modu³owe gniazda RJ45
SCQ kablowanie koœæ s³oniowa

P45368A50000

BCS 2 kablowanie ¿ó³te

P45363AA0000

Poczwórny uk³ad równowa¿¹cy
Umo¿liwia pod³¹czenie par do kabla koncentrycznego
RG 62 AU dla terminali IBM typu 3278.
Kablowanie g³ówne SCQ w 1/Ekranowanie w 2 koœæ s³oniowa
Kablowanie g³ówne BCS 2 w 2/Ekranowanie w 1 ¿ó³ty
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P45401AA0000
P45400AA0000

1.2.

Systemy o du¿ych przep³ywnoœciach

QuanteTM RCP
Typ/Sposób zamawiania

Nr referencyjny

Wyposa¿enie dodatkowe Quante RCP
P33040AA0000

Narzêdzie uniwersalne
Wprowadza i przycina ¿y³ê w jednej operacji. Do stosowania
z przewodami o œrednicach 0,4-0,8 mm.

C234030A0000

Ramka na etykiety - 8 par
Mocowana bezpoœrednio na profilu monta¿owym. Kolor jasnoszary

P44223AA0000

Obracalna ramka na etykiety - 8 par
Mocowana do modu³ów zapobiega blokowaniu kabli
po³¹czeniowych. Kolor jasnoszary.

P44506AA0000

Kabel po³¹czeniowy pow³ok kabli SFTP
po³¹czony w zakresie 360o z oplotem lub ekranem.
Kablowanie proste LS0H w os³onie, 1m

P39125A50000

Wspornik dla z³¹czy koncentrycznych i œwiat³owodowych

(na ¿¹danie)

Dostêna wyczerpuj¹ca gama wyposa¿enia dodatkowego - prosimy pytaæ o szczegó³y.

1
Linia produktów miedzianych dla central

Stojak 19’’
Magazyn dla 26 montowanych pionowo w odstêpie 16 mm
modu³ów. Po zamontowaniu w 19’’ stojaku, szafie lub puszce
naœciennej modu³y s¹ g³êbiej od p³aszczyzny czo³owej
stojaków monta¿owych. Dostarczany ze œrubami monta¿owymi.
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1.2.

Systemy o du¿ych przep³ywnoœciach

QuanteTM ID 3000TM DDF
Opis

Quante ID 3000 DDF
Nowo zaprojektowane modu³y Quante ID 3000 do zakañczania
i krosowania obwodów transmisji danych 2 Mbit/s.
Powiêkszone kana³y prowadnic kabli po stronie centralowej
umo¿liwiaj¹ stosowanie ekranowanych kabli po³¹czeniowych
2 Mbit/s a¿ do podwójnych styków bez usuwania izolacji lub
ekranowania.
ID 3000 2 Mbit/s dostêpne s¹ jako stela¿e mocowane od ty³u lub
rozwi¹zanie modu³owe i s¹ odpowiednie do monta¿u zarówno
w istniej¹cych stela¿ach/profilach ID 3000 jak równie¿ innych
dostêpnych stela¿ach (np. system 71). Kable testowe,
po³¹czeniowe i monitoruj¹ce jak magazynki zabezpieczeñ
przepiêciowych uzupe³niaj¹ liniê produktów ID 3000 2 Mbit/s
gwarantuj¹c profesjonalne rozwi¹zanie dla ka¿dej sieci.
Pakowanie: 1 sztuka
Kolor modu³u: RAL 7032
Materia³ stela¿a wspornikowego: stal nierdzewna 1,5mm

125

127

224,4

(180)

180

233
ID 3032 2 Mbit/s bez stela¿a wspornikowego

ID 3032 2 Mbit/s ze stela¿em wspornikowym

Ka¿dy blok zbudowany jest z:

Wyró¿niki

16 modu³ów roz³¹cznych 8-parowych
16 elementów uziemiaj¹cych

!

Modu³y z powiêkszon¹ przestrzeni¹ prowadzenia kabli po
stronie centralowej

!

Prowadzenie ekranowanych kabli po³¹czeniowych 2
Mbit/s z izolacj¹ a¿ do podwójnych styków ID 3000

1 pokrywa kablowa
1 taœma przykrywaj¹ca
1 komplet taœm etykietuj¹cych
1 ramka dla etykiet
1 materia³ monta¿owy
(1 stela¿ wspornikowy z materia³em monta¿owym)
Instrukcja monta¿u
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! Organizacja kabli po³¹czeniowych zorientowana na porty
! Wstêpnie zainstalowane uziemienie dla wszystkich kabli
ekranowanych

!
!

Rozwi¹zanie modu³owe lub ze stela¿em wspornikowym
Wyczerpuj¹cy zakres wyposa¿enia dodatkowego

1.2.

Systemy o du¿ych przep³ywnoœciach

QuanteTM ID 3000TM DDF
Typ/Sposób zamawiania

Nr referencyjny

Blok roz³¹czny Quante ID 3032 DDF 16 x 4 abs
do monta¿u pionowego
bez korytka monta¿owego
Zastosowanie: Tylko do stela¿y lub profili ID 3000
Jedn. zamówienia: 1 szt.
Masa: 1,17 kg

15-532-32425

1
15-532-35427

Wyposa¿enie dodatkowe ID 3000 patrz str. 20-23

Linia produktów miedzianych dla central

do monta¿u pionowego
z korytkiem monta¿owym
Zastosowanie: Do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach
(np. system 71)
Jedn. zamówienia: 1 szt.
Masa: 1,67 kg
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1.2.

Systemy o du¿ych przep³ywnoœciach

QuanteTM ID 3000TM xDSL
Opis
Description

Zintegrowany splitter ADSL Quante ID 3000
Blok Quante ID 3000-DS ze zintegrowanym
splitterem DSL

Prze³¹cznik

Modu³owe, kompaktowe podejœcie do jego konstrukcji umo¿liwi³o
osi¹gn¹æ korzystny stosunek objêtoœci do ceny oraz niezale¿n¹
lokalizacjê uszkodzeñ. Rozwi¹zania ze zintegrowanymi splitterami
powinny byæ oferowane w opisany sposób:

MDFBlok modu³u ID 3000
(32 lub 24 porty)

8-parowy
kabel
ekranowany

MDF
BB

Blok Quante ID 3000-DS ze zintegrowanym rozwi¹zaniem

BB/NB

wspó³dzielenia linii wykorzystuj¹cym dzielnik
Prze³¹cznik

MDFBlok splittera
ID 3000
(32 lub 24 porty)

ekranowany kabel po³¹czeniowy
1-parowy

DSLAM
BB

TAE

NB
(ISDN/POTS)

8-parowy
kabel
ekranowany

BB
(ADSL)
BB

MDF
Blok ID 3000
64-DS
(Sygna³ danych)

BB/NB

ekranowany
kabel
po³¹czeniowy
1-parowy

TAE
NB
(ISDN/POTS)

Stojak z
SID 2Mbit/s

DSLAM
BB

Wyró¿niki

BB
(ADSL)

NB = w¹skopasmowy
BB = szerokopasmowy
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!

Zintegrowane elementy systemu po³¹czeñ ID 3000

!

Koncepcja modu³owa

!

Zwarta konstrukcja

!

Wykorzystanie kabli ekranowanych

!

Elastycznoœæ rozbudowy modu³ami SDSL lub ADSL

!

Oddzielne urz¹dzenia do testowania POTS i ADSL

!

Drugi kana³ prowadnic kabli dla aplikacji dziel¹cych linie

1.2.

Systemy o du¿ych przep³ywnoœciach

QuanteTM ID 3000TM xDSL
Charakterystyki techniczne
Description
15-032-41526 (15-024-41726)

15-032-41626

Dla obydwu typów zastosowañ oferujemy odpowiednie produkty.
Ka¿dy blok dostarczany jest z:
- 8 modu³ami splitterów (4 elementy splitterów na ka¿dym module)
- 1 pokryw¹ kablow¹
- 1 wspornikiem monta¿owym z prowadnicami kabli

193,5 (197)

214,2
26,4

147
113

115

1

Typ/Sposób zamawiania

Nr referencyjny
Blok splittera ADSL z korytkiem monta¿owym
15-032-41526
32 abonentów, do monta¿u poziomego. Zastosowanie: do monta¿u
w istniej¹cych prze³¹cznicach, Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 2,92 kg
Blok splittera ADSL z korytkiem monta¿owym,
do zastosowañ ze wspó³dzielonymi liniami
15-032-41526
32 abonentów, do monta¿u poziomego, prowadnice kabli po stronie
krosowniczej. Zastosowanie: do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach,

Jednostka bazowa z korytkiem monta¿owym
do monta¿u poziomego
160 abonentów, 40 obudów prowadnic kabli dla modu³ów ADSL
i SDSL. Zastosowanie: Do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach.
Jedn. zamówienia: 1 szt., D³ugoœæ: oko³o 891 mm

15-160-41526

Modu³ splittera ADSL
4 abonentów, Jedn. zamówienia: 8 szt.

62251-501 30

Blok splittera ADSL POTS z korytkiem monta¿owym
24 abonentów, do monta¿u poziomego. Zastosowanie: do monta¿u
w istniej¹cych prze³¹cznicach, Jedn. zamówienia: 1 szt.

15-024-41726

Jednostka bazowa z korytkiem monta¿owym
do monta¿u poziomego
15-112-41726
112 abonentów, 28 obudów prowadnic kabli dla modu³ów dzielników
ADSL i SDSL. Zastosowanie: Do monta¿u w istniej¹cych prze³¹cznicach.
Jedn. zamówienia: 1 szt., D³ugoœæ: oko³o 861 mm
Modu³ splittera ADSL, 4 abonentów, Jedn. zamówienia: 8 szt.

62251-504 30

Modu³ SDSL, 4 abonentów, Jedn. zamówienia: 4 szt
do monta¿u w 15-160-41526
do monta¿u w 15-112-41726

62251-503 30
62251-505 30

Magazyn 19’’
Zastosowanie: Miejsce do zamocowania 2 bloków
dzielników ADSL (15-032-41526), Jedn. zamówienia: 1 szt.

Linia produktów miedzianych dla central

22 (30)

62026-504 00

Wyposa¿eni e dodatkowe ID 3000, patrz strona 22
W celu uzyskania informacji na temat innych dostênych rozwi¹zañ
w zakresie dzielników prosimy o kontakt z nami.
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