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Œwiat³owodowe urz¹dzenie sprzêgaj¹ce 3M

Charakterystyki techniczne

Materia³y

- Pokrywa i podstawa: Stal malowana epoxy

- Tacki spawów: Termoplastyczne

- P³yta czo³owa: Aluminium

                         CROS model 12            CROS model 24

Pojemnoœæ

Spawów               24                                   48

Po³¹czeñ          12 SC / E2000 / EC        24 SC / E2000 / EC

Wymiary

Wysokoœæ         435 mm                          435 mm

Szerokoœæ         240 mm                          270 mm

G³êbokoœæ        105 mm                          125 mm

Masa                   5 kg*                               6,2 kg*

*(puste, bez pigtaili i elementów sprzêgaj¹cych)

Wpusty kablowe

Komora sieciowa:

2 wpusty na górze, œrednica max.: 18 mm

2 wpusty na dole, œrednica max.: 18 mm

Zamkniêcie

Obydwie komory zamykane s¹ ró¿nymi kluczami

Montowanie

Montowanie naœcienne przy u¿yciu 3 œrub

Œwiat³owodowe urz¹dzenie sprzêgaj¹ce CROS sk³ada siê

z 2 niezale¿nych komór, opisanych poni¿ej:

Komora sieciowa:

Wpusty kablowe (w na górze i 2 na dole)

Mocowanie kabla

Tacki spoin

Pigtaile

Elementy sprzêgaj¹ce na p³ycie czo³owej

Komora abonencka:

Mocowanie pigtaili

Zasobnik zapasu

Po³¹czenie na p³ycie czo³owej z komor¹ sieciow¹

Komora abonencka:

1 wpust na dole, œrednica max.: 18 mm

5.1     
TM          Œwiat³owodowe urz¹dzenie sprzêgaj¹ce 3M

TMPuszki miêdzysieciowe 3M
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

5

Dodatkowe elementy zabezpieczaj¹ce (dla wiêcej ni¿ 2 kabli)

Komplet 2 p³ytek zabezpieczaj¹cych

Dla 1 kabla o max. œrednicy 13 mm                                                           NN 4 71 024 0000

Dla 1 kabla o max. œrednicy 25 mm                                                           N 71 1010 A 0000

Akcesoria do tacek spawów

Ka¿da tacka spawów jest dostarczana z 2 adapterami

na os³onki spawów zgrzewanych.

Os³onki spawów mog¹ byæ wyposa¿one w inne adaptery:

Adapter dla 3 spawów zgrzewanych (œrednica 5 mm)                            N 85 1125 B 0000   

Pojemnoœæ: 2 adaptery na tackê spawów

Komplet 30 adapterów
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CROS 12                                                                                         N 46 1500 A 0000
Puszka dostarczana z:

- 2 tackami spawów

- 2 kompletami do mocowania kabla o max œrednicy 13 mm

- 1 p³yt¹ czo³ow¹ dla 12 elementów sprzêgaj¹cych SC, E2000 lub EC

CROS 24                                                                                         N 46 1611 A 0000
Puszka dostarczana z:

- 4 tackami spawów

- 2 kompletami do mocowania kabla o max œrednicy 13 mm

- 1 p³yt¹ czo³ow¹ dla 24 elementów sprzêgaj¹cych SC, E2000 lub EC

5.1     
TM          Œwiat³owodowe urz¹dzenie sprzêgaj¹ce 3M

TMPuszki miêdzysieciowe 3M

Adapter dla 6 ³¹czników Fibrlok                                                               N 80 1016 C 0000   

Pojemnoœæ: 2 adaptery na tackê spawów

Komplet 30 adapterów

Adapter dla 1 du¿ego ³¹cznika Fibrlok                                                    N 80 1127 A 0000   

Pojemnoœæ: 2 adaptery na tackê spawów

Komplet 30 adapterów



Klasa ochrony       :                            IP 40 (DIN 40050)

Wymiary (wys. x . szer. x g³êb.):        330 x 200 x 100 mm

Masa (w przybli¿eniu):                       2,1 kg, Pakowanie 1 szt.

Dostarczanie:

P³yta bazowa z zaciskiem uziomowym  i mocowaniem

dla miedzianego bloku po³¹czeniowego

Stos kaset z 6 œwiat³owodowymi kasetami spawów,

dostarczane z zawiasami i pokrywami kaset

Narzêdzie do odblokowywania

Paski kablowe ró¿nego typu

Instrukcje monta¿u

P³yty monta¿owe dla z³¹czy œwiat³owodowych

uchwyty dla 6 ST/FC                                                                                  52138-009 30

3 SC duplex                                                                                                 52138-011 30

Zamkniecie obudowy

Zestawy zamków

Zamek Q2 dla VKA                                                                                     52096-523 00

Zamek Q3 dla VKA                                                                                     52096-521 00

Zamek Q15 dla VKA                                                                                   52096-526 00

5.2 TMPuszki rozdzielcze VKA 3M
TM

3M  VKA 2/GF-EFM

Opis

218

Wyró¿niki

3M VKA 2/GF-EFM z zarz¹dzaniem
pojedynczymi œwiat³owodami 
VKA 2/GF-EFM jest wykorzystywana w sieciach œwiat³owodowych

jako koñcowa prze³¹cznica lub puszka rozdzielcza i zawiera 

przestrzeñ dla 12 spawów w szeœciu kasetach œwiat³owodowych. 

Cech¹ charakterystyczn¹  VKA 2/GF-EFM jest to, ¿e umo¿liwia ona 

zarz¹dzanie œwiat³owodami jednomodowymi

!  Zarz¹dzanie œwiat³owodami jednomodowymi do 12 spawów 

(24 œwiat³owody)

!  Ca³kowicie usuwalny stos kaset œwiat³owodowych

!  Niezale¿ne poziomy prowadzenia kabli dla strony wejœciowej 

i wyjœciowej

!  Uchwyty z³¹czowe dla po³¹czeñ typu SC, ST lub FC

!  Blok po³¹czeñ miedzianych dla kabli hybrydowych

!  Zamykana

!  Zdalne monitorowanie przez z³¹cze w obudowie

!  Oparta na tej samej konstrukcji co prze³¹cznica VKA

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

i wielomodowymi.

Ten rodzaj urz¹dzeñ do organizacji pozwala na oddzielenie 

przestrzeni przeznaczonej na spawy ³¹cz¹ce od pozosta³ych 

œwiat³owodów. W idealnym przypadku w jednej kasecie spawów 

znajduj¹ siê dwa œwiat³owody. Wykorzystanie tego sposobu do 

zarz¹dzania œwiat³owodami zapewni nienaruszalnoœæ istniej¹cych 

po³¹czeñ œwiat³owodowych nawet w trakcie póŸniejszych prac 

instalacyjnych lub serwisowych.

Wykorzystuj¹c p³yty monta¿owe dla ró¿nych z³¹czy, VKA 2/GF-EFM 

mo¿e byæ  stosowana jak prze³¹cznica. Mo¿liwe jest równie¿ 

zainstalowanie 10-parowego miedzianego modu³u po³¹czeniowego 

(SID-CT) do zastosowania z kablami hybrydowymi.

VKA 2/GF-EFM dla 12 spawów                                                                 52-303-0000

Styk w obudowie VKA                                                                              52096-519 00
Styk w obudowie wykorzystywany jedynie w po³¹czeniu z zamkiem



3M VKA 2/GF
Œwiat³owodowa puszka rozdzielcza VKA 2/GF zosta³a 

zaprojektowana jako przejœciowy lub zakoñczeniowy punkt w 

wewn¹trzbudynkowych ci¹gach œwiat³owodowych. Nadaje siê ona 

równie¿ do zastosowañ w warunkach gdzie wymagane s¹ tanie 

rozwi¹zania o niewielkich gabarytach. 

VKA 2/GF posiada dwie œwiat³owodowe kasety spawów, które 

mieszcz¹ do 24 spawów. Dodaj¹c z³¹czow¹ p³ytê monta¿ow¹ 

(opcja) puszki mog¹ byæ wykorzystywane równie¿ jako 

prze³¹cznice.

Gdy stosowane s¹ kable hybrydowe dziêki modu³owej 

konstrukcji VKA 2/GF mo¿liwe jest umieszczenie w puszce 

dwóch 10-parowych lub jednego 20-parowego miedzianego 

bloku po³¹czeniowego (SID-CD).

Klasa ochrony:   IP 40 (DIN 40050)
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Wyró¿niki

!  Prze³¹cznica lub puszka spawów dla 24 spawów (2 

œwiat³owodowe kasety spawów)

!  Œwiat³owodowe z³¹czowe p³yty monta¿owe dla 12 z³¹czy 

E2000/SC, ST/FC lub 6 z³¹czy SC duplex

!  Umo¿liwia stosowanie kabli hybrydowych przy u¿yciu 

miedzianych bloków  po³¹czeniowych 2x10 par lub 1x20 

par (SID-CD). Stosowane mog¹ byæ zabezpieczenia 

przepiêciowe

!  Zamykana

!  Zdalne monitorowanie przez z³¹cze w obudowie

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

12 E2000/
SC simplex

12 ST/FC

6 SC duplex 

5.2 TMPuszki rozdzielcze VKA 3M
TM

3M  VKA 2/GF

5
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Wymiary (wys. x . szer. x g³êb.):        330 x 200 x 100 mm

Masa (w przybli¿eniu):                       2,1 kg;

Pakowanie:                                        1 szt.

Dostarczanie:

P³yta bazowa z zaciskiem uziomowym  i mocowaniem

dla miedzianego bloku po³¹czeniowego

Tacka kaset dla kaset œwiat³owodowych

2 œwiat³owodowe kasety spawów, z uchwytem na os³onki spawów

Pokrywka obudowy z zatrzaskiem

Paski kablowe ró¿nego typu, instrukcje monta¿u

P³yty monta¿owe dla z³¹czy œwiat³owodowych

12 E2000/SC simplex                                                                                  52138-019 30

12 ST/FC                                                                                                      52138-018 30

6 SC duplex                                                                                                 52138-016 30

Zestawy zamków

Zamek Q2 dla VKA                                                                                     52096-523 00

Zamek Q3 dla VKA                                                                                     52096-521 00

Zamek Q15 dla VKA                                                                                   52096-526 00

VKA 2/GF dla 24 spawów                                                                        52-303-0000

Styk w obudowie VKA                                                                                52096-519 00
Styk w obudowie wykorzystywany jedynie w po³¹czeniu z zamkiem



Uchwyty z³¹czy œwiat³owodowych

27 ST/FC                                                                                                      52138-01030

12 SC duplex                                                                                               52138-01230

24 E2000/SC Simplex                                                                                 52138-01330

Monta¿ ponad œwiat³owodowymi kasetami spawów

3M VKA 4/GF, 3M VKA 8/GF
VKA 4/GF i VKA 8/GF s¹ prze³¹cznicami œwiat³owodowymi o 

pojemnoœci do, odpowiednio, 48 i 96 spawów w czterech lub oœmiu 

kasetach spawów œwiat³owodowych.Pojemnoœci te mo¿na 

rozszerzyæ nastêpnie do 72 i 144 po³¹czeñ poprzez dodanie 

kolejnych 2 lub 4 kaset spawów. W tych przypadkach nie bêdzie 

mo¿liwe zainstalowanie œwiat³owodowej z³¹czowej p³yty 

monta¿owej.

Wykorzystuj¹c opcjonalne z³¹czowe p³yty monta¿owe omawiane 
dwie puszki spawów mog¹ byæ przerobione na prze³¹cznice 
z³¹czowe.
VKA 4/GD mo¿e byæ wyposa¿ona w jedn¹ a VKA 8/GF w dwie 

z³¹czowe p³yty monta¿owe. W przypadku stosowania kabli 

hybrydowych (z ¿y³ami miedzianymi) przewidziano miejsce na 

zainstalowanie 10-parowych miedzianych bloków po³¹czeniowych 

(SID-CT).
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Wyró¿niki

!  Pojemnoœæ jako:

     Prze³¹cznica, 48 (VKA 4/GF) lub 96 (VKA 8/GF) spawów

     Puszka spawów, 72 (VKA 4/GF) lub 144 (VKA 8/GF) spawy

!  Z³¹czowe p³yty monta¿owe dla po³¹czeñ SC, E2000, FC lub SC

!  Mo¿liwe zakoñczenie miedziane kabli hybrydowych z 

uwzglêdnieniem  ochrony przepiêciowej

!  Zdalne monitorowanie przez z³¹cze na obudowie

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

24 ST/FC

12 SC duplex

24 E2000
SC simplex

5.2 TMPuszki rozdzielcze VKA 3M
TM TM

3M  VKA 4/GF, 3M  VKA 8/GF

Klasa ochrony:                                   IP 40 (DIN 40050)

Wymiary (wys. x . szer. x g³êb.):        330 x 330 x 125 mm, 500 x 330 x 125 mm

Masa (w przybli¿eniu):                       2,8/4,9 kg; Pakowanie:            1 szt.

Dostarczanie:

P³yta bazowa z zaciskiem uziomowym  i mocowaniem

dla miedzianych bloków po³¹czeniowych

Tacka kaset dla kaset œwiat³owodowych

4 lub 8 kaset spawów z uchwytem dla os³onki spawów

1 lub 2 pokrywki kasety spawów

Wpusty i zaciski kablowe z tworzywa sztucznego

Pokrywka obudowy z zatrzaskiem

Paski kablowe ró¿nego typu

Instrukcje monta¿u

VKA 4/GF dla 48 spawów                                                                             52-303-00100

VKA 8/GF dla 96 spawów                                                                             52-303-00200

Zestawy zamków

Zamek Q2 dla VKA                                                                                     52096-523 00

Zamek Q3 dla VKA                                                                                     52096-521 00

Zamek Q15 dla VKA                                                                                   52096-526 00

Styk w obudowie VKA                                                                                52096-519 00
Styk w obudowie wykorzystywany jedynie w po³¹czeniu z zamkiem
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5.3 TMPuszka proptic 3M
TMPuszka Proptic C200 3M

Klasyczna 19’’  obudowa              C200                                       BRA 0000

Liczba wstêpnie okablowanych punktów

Od 72 do 204 punktów

Œwiat³owód wielomodowy 62,5/125

Na ¿¹danie: œwiat³owód jednomodowy G655, œwiat³owód wielomodowy 50/125,
inne z³¹cza i specjalne uk³ady

MM01                      ST

MM02                      SC

Akcesoria

Komplet 6 kabli po³¹czeniowych   J200                                       BRA 0000

Struktura kabla

900 mikronów (standard) 0,9

1,5 mm 1,5

Pozosta³e akcesoria: Patrz strony z akcesoriami
wspólnymi dla stojaków i obudów

Os³ona Probtic C200 firmy 3M stanowi zwarty zespó³ idealny do 

zastosowañ w wêz³ach sieci pasywnych lub jako interfejs 

abonencki. Ca³kowicie wolnostoj¹cy modu³ umo¿liwia 

rozprowadzenie 204 punktów po³¹czeniowych przy wysokoœci 

obudowy zaledwie 600 mm. Wszystkie funkcje w³¹czaj¹c w to 

zabezpieczenie i ³¹czenie, dostêpne s¹ od przodu, dziêki 

odchylnej konstrukcji panelu rozdzielczego.

Wymiary:

Wysokoœæ 600 mm - Szerokoœæ 585 mm - G³êbokoœæ 370 mm

Kable:

Doprowadzenie: z ty³u od do³u

Iloœæ: 6 portów mieœci po 1 zacisku zabezpieczaj¹cym kabel

(œrednica od 8 do 25)

16 dodatkowych porów dostêpnych w podstawie modu³u

Wspomniane uniwersalne porty umo¿liwiaj¹ zaczepienie kabli 

przejœciowych bezpoœrednio do komory przy u¿yciu zacisku Rilsan

Po³¹czenia: 18 kaset po 12 spoin, tj. 216 pojedynczych

spawów

Zawartoœæ kompletu:

Obudowa dostarczana jest z pe³nym wyposa¿eniem wzorcowym

Pigtaile pod³¹czone s¹ z ty³u adapterów, a ich wolne koñce

umieszczone s¹ w kasetach spoin w grupach po 12.

Inne dostarczane elementy:

Pokrywy dla niewykorzystywanych czêœci prze³¹cznicy.

Komplet zatyczek znakuj¹cych (alfanumeryczne) dla wszystkich

204 po³¹czeñ.

Komplet pofa³dowanych rurek (œrednica wew. 2,5 mm) od elementu

mocuj¹cego do kaset  (1 rurka na 6 pigtaili)

Komplet mocuj¹cy BPEM, P/N: NN 4 71 024 0000 dla dwóch kabli

o œrednicach od 8 do 13 mm.

Nakrêtki uwiêzione i œruby mocuj¹ce.

Elementy zamawiane niezale¿nie:

Dodatkowe elementy mocuj¹ce (do wprowadzania wiêcej ni¿

dwóch kabli)

Kable po³¹czeniowe

5
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Jednomodowe z³¹cza i œwiat³owód G652

EC                                             SM01

SC/PC                                       SM02

SC/UPC                                    SM03

SC/APC                                    SM04

FC/PC                                       SM05

FC/UPC                                    SM06

FC/APC                                    SM07

ST                                             SM08

Po³¹czenie œwiat³owodów jednomodowych G652z tulejk¹ osiuj¹c¹

SM09                     SC/PC z tulejk¹

SM10                     SC/UPC z tulejk¹

SM11                     SC/APC z tulejk¹

SM12                     FC/PC z tulejk¹

SM13                     FC/UPC z tulejk¹

SM14                     FC/APC z tulejk¹

Jednomodowe z³¹cza i œwiat³owód G652 Po³¹czenie œwiat³owodów jednomodowych G652z tulejk¹ osiuj¹c¹

EC                                             SM01

SC/PC                                       SM02

SC/UPC                                    SM03

SC/APC                                    SM04

FC/PC                                       SM05

FC/UPC                                    SM06

FC/APC                                    SM07

ST                                             SM08

SM09                     SC/PC z tulejk¹

SM10                     SC/UPC z tulejk¹

SM11                     SC/APC z tulejk¹

SM12                     FC/PC z tulejk¹

SM13                     FC/UPC z tulejk¹

SM14                     FC/APC z tulejk¹

Œwiat³owód wielomodowy 62,5/125

MM01                      ST

MM02                      SC

Charakterystyki techniczne
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Wewn¹trzbudynkowa œwiat³owodowa puszka rozdzielcza 3M

Charakterystyki techniczne

Puszka rozdzielcza RSPO firmy 3M zaprojektowana zosta³a jako

montowany na œcianie punkt rozdzielczy dla sieci œwiat³owodowych.

Wyposa¿enie
Puszka RSPO dostarczana jest w komplecie z:

- Wprowadzeniami kablowymi

- Kompletami mocuj¹cymi

- Organizerem z tackami spawów

- P³yt¹ monta¿ow¹ dla 24 elementów sprzêgaj¹cych

Zarz¹dzanie œwiat³owodami w 3M RSPO
Organizer RSPO wyposa¿ono w 12 tacek spawów œwiat³owodowych.

Specjalna tacka u¿ywana jest do zagospodarowania zapasu d³ugoœci

pigtaili. Odwracalnie montowana p³yta mo¿e byæ wyposa¿ona w

24 elementy sprzêgaj¹ce SC, E2000 lub EC z jednej strony albo 24

elementy FC lub ST z drugiej.

Akcesoria 3M RSPO
RSPO jest dostarczana w stanie gotowym do u¿ycia i wyposa¿ona

jest w zamek (1/4 obrotu) na pokrywie.

Wœród akcesoriów dostêpne s¹ równie¿ zamki na klucz.

Pojemnoœæ

Spawy:

12 do 36 w kasecie

Dozwolone typy spawów:

Spawy zgrzewane, pojedyncze

Dozwolone typy pó³z³¹czy:

24 pozycje

Wprowadzenia:

2 x œrednica max. 14 mm

Po³¹czenia

Standardowo, 24 szczeliny SC, EC, E2000, Optoclip II, ST lub FC

(z cylindryczn¹ podstaw¹, odwracalne).

Jako akcesoria

P³yta monta¿owa: -24 adaptery FC z kwadratowym p³aszczem
lub 12 adapterów SC duplex.

Materials

Podstawa i pokrywa: materia³ termoplastyczny

Organizerr: materia³ termoplastyczny

Podpora z³¹czowa: aluminium

Klasa ochrony

Wodoszczelnoœæ: IP 30 (EN 60 529)

Odpornoœæ na uderzenia: IK 04 jak (EN 50 102)

Bezpieczeñstwo

Zamkniêcie pokrywy (zamek 1/4 obrotu) 2 œrubami

(zamki na klucz dostêpne w obrêbie akcesoriów)

Wymiary w mm

(Wysokoœæ) 350 x (D³ugoœæ) 210 x (G³êbokoœæ) 121

Dobór i zastosowanie

Aplikacje naœcienne

Instalowanie

Jednostki mocowane do œciany z wejœciami i wyjœciami kablowymi

od do³u.

Od do³u mo¿e byæ zainstalowana dodatkowa skrzynka w celu ochrony

i magazynowania œwiat³owodów.

Mocowanie

Przy pomocy œrub 4 mm (nie dostarczane w komplecie)

Kablowanie

Pojemnoœæ dla zakoñczenia 24 pó³z³¹czy

Organizator

Od 1 do 3 x 12-œwiat³owodowych kaset w zale¿noœci od modelu

Jedna pó³ka zwojowa na zwis

Zalecenie

W wolnej strukturze wykorzystywaæ pigtajle o d³ugoœci 2m

Wewn¹trzbudynkowe œwiat³owodowe punkty
TMrozdzielcze RSPO 3M  
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Puszki RSPO s¹ dostarczane w standardzie z elementami czo³owymi do mocowania

24 pó³z³¹czy SC, EC, E2000, ST i FC w wersji cylindrycznej.

Uchwyty spawów

Dodatkowe akcesoria dla kaset

Ka¿da kaseta dostarczana jest z dwoma elementami umo¿liwiaj¹cymi

magazynowanie pojedynczych spawów zgrzewanych.

Wspomniane dwa elementy mog¹ byæ zast¹pione innymi modelami.

Komplet 30 uchwytów

dla spawów o œrednicy 5mm                                                                     N801125B0000

(3 spawy na element)

Akcesoria dla puszki

Panel z³¹czowy dla 24 adapterów

FC (kwadratowe) lub 12 SC duplex                                                          N801336A0000

Puszka RSP 100                                                                                         NN2490210000

Puszka RSP 100 mo¿e byæ umieszczona pod puszk¹ RSPO

w celu ochrony wyprowadzeñ i magazynowania nadmiaru kabli po³¹czeniowych.

Komplet 2 zamków                                                                                     NN269145VB00

Zamkniêcia 1/4-obrotowe mog¹ byæ zast¹pione dwoma zamkami.

5

A
b

onen
ck

ie puszk
i œw

iat³o
w

odo
w

e

RSPO 12 œwiat³owodowa                                                                           N501189A0000

Organizator z 1 kaset¹ dla 12 spawów

2 elementy mocuj¹ce dla kabli o œrednicy max. 13 mm

Panel czo³owy dla 24 pó³z³¹czy

RSPO 24 œwiat³owodowa                                                                           N501190A0000

Organizator z 2 kasetami dla 24 spawów

2 elementy mocuj¹ce dla kabli o œrednicy max. 13 mm

Panel czo³owy dla 24 pó³z³¹czy

RSPO 36 œwiat³owodowa                                                                           N501191A0000

Organizator z 3 kasetami dla 36 spawów

2 elementy mocuj¹ce dla kabli o œrednicy max. 13 mm

Panel czo³owy dla 24 pó³z³¹czy

Komplet 30 uchwytów

dla pojedynczych 5 mm spawy mechaniczne Fibrlok                            N801016C0000

(6 spawów na element)

Komplet 30 uchwytów

dla wielokrotnych spawów mechanicznych Fibrlok                               N801127B0000

(1 spaw na element)

5.4 TMPuszki RSPO 3M

Wewn¹trzbudynkowe œwiat³owodowe punkty
TMrozdzielcze RSPO 3M  
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