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ACE – SPRAwDzONA JAkOść

ACE poparty jest referencjami i sukcesami wdrożeniowymi sieci opartych na: 
instalacjach zewnętrznych i  wewnętrznych  �
mikrokanalizacji światłowodowej �
kablach podwieszanych �

Realizujemy także projekty w kanalizacjach wodno-ściekowych:
przełazowych �
nieprzełazowych �

gwARANCJA SySTEmu ACE C&C PARTNERS TELECOm SP. z O.O.

Na podstawie dokumentacji i testów sieci oraz wizji lokalnej przeprowadzonej dla 
danego projektu, opracowanego i wykonanego w oparciu o system ACE, firma 
C&C Partners Telecom wspólnie z certyfikowaną firmą instalatorską może udzie-
lić technicznej gwarancji żywotności na zainstalowane komponenty. Certyfikację 
przedmiotowego systemu ACE oraz objęcie go gwarancją żywotności potwierdza 
certyfikat gwarancyjny sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla 
C&C Partners Telecom Sp. z o.o., instalatora oraz inwestora. 
W przypadku wystąpienia usterek materiałowych przez co funkcjonalność kon-
cepcji ACE przestanie odpowiadać pierwotnym uzgodnionym przez obydwie stro-
ny warunkom, wówczas C&C Partners do wyboru według własnego uznania albo 
zleci naprawę lub wymianę błędnych części, przyjmując na siebie przypadające 
koszty materiałów i robocizny z wyjątkiem przypadku, kiedy błędy nie mogą być 
objęte warunkami gwarancji.
Warunkiem koniecznym uzyskania gwarancji żywotności technicznej jest przepro-
wadzenie certyfikacji sieci zgodnie z koncepcją ACE C&C Partners Telecom.
Na życzenie zleceniodawcy nastąpi certyfikacja zainstalowanej sieci, jeżeli:

instalacja sieci zostanie zaprojektowana i wykonana przez personel  �
 z certyfikacją firmy C&C Partners Telecom;

instalacja sieci zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami  �
 określonymi przez C&C Partners Telecom;

cały materiał łącznie z kablami światłowodowymi zostanie dostarczony   �
 przez C&C Partners Telecom;

C&C Partners Telecom przetestuje lub zleci przetestowanie zainstalowanej   �
 koncepcji ACE według własnego uznania i testy te wykażą, że koncepcja  
 ACE została zainstalowana zgodnie z zaleceniami C&C Partners Telecom.

Czym JEST ACE?

ACE to kompletny system komponentów do budowy m.in. magistralnych sieci 
światłowodowych i abonenckich FTTH. W skład systemu wchodzą m.in. kable, 
osprzęt połączeniowy, przełącznice oraz  mikrokanalizacja światłowodowa.

DLACzEgO ACE ?  

System to coś więcej niż tylko produkty, ACE to podejście kompleksowej reali-
zacji danego projektu w zakresie komponentów pasywnych. Doprowadzanie 
włókna optycznego do pomieszczenia użytkownika końcowego stanowi zupełnie 
nowe wyzwanie projektowe, instalatorskie oraz logistyczne. Koncepcja projek-
tu uwzględnia różne scenariusze oraz wyzwania budowy światłowodowej linii 
w sieci abonenckiej.

gwARANCJA SySTEmu ACE  

ACE to nie tylko produkty, ale gwarancja ich wzajemnego dopasowania oraz wy-
sokiej jakości wykonania. Stanowimy wsparcie dla grupy projektantów poprzez 
aktywne wspieranie na etapie tworzenia koncepcji sieci oferując zarazem produk-
ty do ich realizacji. Gwarantujemy:

zgodność i kompatybilność elementów; �
realizację różnych scenariuszy sieci; �
realizację sieci w oparciu o najnowsze rozwiązania; �
niezawodny i szybki proces instalacji i wdrożenia; �
sprawdzone elementy (referencje); �
szkolenia i materiały dla projektantów i instalatorów sieci; �
kontakt i wsparcie ze strony producentów rozwiązań; �
wsparcie na każdym etapie wdrożenia sieci. �

SzkOLENiA i PREzENTACJE ACE  

Ważnym elementem są organizowane szkolenia. Szkolimy z zakresu nowocze-
snych sieci światłowodowych oraz sposobu ich realizacji. Szkolenia dedykujemy 
projektantom oraz instalatorom. Organizujemy także prezentacje dla potencjal-
nych inwestorów. 
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Budowa:
1. Centralny element wzmacniający (FRP).
2. Luźna tuba wypełniona włóknami. 
3. Ochrona przed wzdłużnym przenikaniem wilgoci w postaci pęczniejących  
 włókien absorbujących wodę. 
4. W przypadku kabli o małej ilości włókien puste tuby zastąpione są wzdłużnymi 
 elementami z tworzywa sztucznego.
5. Powłoka ochronna w postaci taśmy pęczniejącej absorbującej wodę chroni
 przed wzdłużnym przenikaniem wilgoci.
6. Linka umożliwiająca rozcięcie powłoki (ripcord)
7. Powłoka zewnętrzna PE (czarna).

Nazwa kkNr                     
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)2y,
8J, 2kN 8007 4 502-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)2y,
12J, 2kN 8007 4 503-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)2y,
24J, 2kN 8007 4 504-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)2y,
36J, 2kN 8007 4 506-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)2y,
48J, 2kN 8007 4 508-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)2y,
60J, 2kN 8007 4 511-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)2y,
72J, 2kN 8007 4 512-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)2y,
96J, 2kN 8007 4 514-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)2y,
120J, 2kN 8007 4 516-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)2y,
144J, 2kN 8007 4 518-00 

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Mufa światłowodowa na 24 spawy, wyposażona
w 6 wejść okrągłych  6800 1 024-00

kAbEL świATłOwODOwy zEwNęTRzNy  9/125 A-DQ(zN)b2y, 
gRyzONiOODPORNy, 4kN

Kabel ACE A-DQ(ZN)B2Y jest zewnętrznym 
kablem światłowodowym jednomodowym 
9/125µm (wg ITU-T G652D). Kabel o kon-
strukcji wzmocnionej, całkowicie dielek-
trycznej, tubowej. Przeznaczony do instala-
cji zewnętrznych.

Budowa:
1. Centralny element wzmacniający (FRP).
2. Luźna tuba wypełniona włóknami. 
3. Ochrona przed wzdłużnym przenikaniem
 wilgoci w postaci pęczniejących włókien absorbujących wodę. 
4. W przypadku kabli o małej ilości włókien puste tuby zastąpione są wzdłużnymi
 elementami z tworzywa sztucznego.
5. Ochrona przed wzdłużnym przenikaniem wilgoci w postaci taśmy pęczniejącej 
 absorbującej wodę.

kAbLE świATłOwODOwE

Podstawę wszystkich sieci światłowodowych stanowią kable światłowodowe 
przeważnie o konstrukcji luźnej tuby, które mogą być również wzmocnione, co za-
pewnia ochronę przed gryzoniami. Do grupy produktowej kabli światłowodowych 
należą również wiązki włókien EPFU oraz mikrokable światłowodowe wykorzysty-
wane do budowy sieci w oparciu o mikrokanalizację światłowodową. Sieć światło-
wodową buduje się również wykorzystując istniejącą infrastrukturę energetyczną 
przy pomocy samonośnych dielektrycznych kabli optotelekomunikacyjnych ADSS. 
Doprowadzenie światłowodu do klienta umożliwiają kable typu DAC przeznaczone  
do bezpośredniego zakopywania oraz kable typu MDIC-do instalacji wewnątrzbu-
dynkowej zawierające włókno G.657A o zredukowanym promieniu gięcia. 

kAbEL świATłOwODOwy uNiwERSALNy 9/125 u-DQ(zN)bH 
1,2kN, gRyzONiOODPORNy

Kabel ACE U-DQ(ZN)BH jest uniwersalnym kablem 
światłowodowym jednomodowym 9/125µm (wg 
ITU-T G652D). Kabel gryzonioodporny o konstrukcji 
całkowicie dielektrycznej z centralną tubą światłowo-
dową. Przeznaczony do instalacji wewnętrznych oraz 
zewnętrznych 

Budowa:
1. Włókno światłowodowe
2. Tuba centralna z 2, 4, 6, 8, 12, 16 lub 24 włóknanami
3. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z włókna szklanego. 
4. Powłoka zewnętrzna LSOH

Nazwa kkNr                     
kabel światłowodowy uniwersalny 9/125 u-DQ(zN)bH,
4J LSOH, 1,2kN 8007 5  050-00
kabel światłowodowy uniwersalny 9/125 u-DQ(zN)bH,
6J LSOH, 1,2kN 8007 5  063-00
kabel światłowodowy uniwersalny 9/125 u-DQ(zN)bH,
8J LSOH, 1,2kN 8007 5  051-00
kabel światłowodowy uniwersalny 9/125 u-DQ(zN)bH,
12J LSOH, 1,2kN 8007 5  052-00
kabel światłowodowy uniwersalny 9/125 u-DQ(zN)bH,
24J LSOH, 1,2kN 8007 5  053-00

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Mufa światłowodowa na 24 spawy, wyposażona
w 6 wejść okrągłych  6800 1 024-00

kAbEL świATłOwODOwy zEwNęTRzNy 9/125 A-DQ(zN)2y 2kN

Kabel ACE A-DQ(ZN)2Y jest zewnętrznym 
kablem światłowodowym jednomodowym 
9/125µm (wg ITU-T G652D). Kabel o konstruk-
cji całkowicie dielektrycznej, tubowej. Przezna-
czony do instalacji zewnętrznych.

ka
bl

e ś
w

ia
tł

Ow
OD

Ow
e

27

Konstrukcja kabla U-DQ(ZN)BH

Konstrukcja kabla A-DQ(ZN)2Y
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Nazwa kkNr                     
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-80, 6xSm(3x2), 4,5kN 8006 9 863-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-120, 6xSm(3x2), 5,8kN  8006 9 872-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-80, 8xSm(4x2), 4,5kN  8006 9 873-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-180, 12xSm(6x2), 6,5kN  8006 9 864-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-80, 12xSm(6x2), 4,5kN 8006 9 865-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS120, 12xSm(6x2), 5,8kN  8006 9 871-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-120, 24xSm(6x4), 5,8kN 8006 9 853-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-80, 24xSm(6x4), 4,5kN 8006 9 861-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-180, 24xSm(6x4), 6,5kN  8006 9 862-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-80, 48xSm(6x6), 4,5kN  8006 9 888-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-120, 48xSm(6x8), 5,8kN 8006 9 896-00
kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny,
ADSS-80, 96xSm(8x12), 4,5kN 8007 4 026-00

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Zawiesia kablowe firmy RIBE Rozdział 34

kAbEL zEwNęTRzNy DO bEzPOśREDNiEgO zAkOPANiA
w ziEmi DAC

Kabel DAC (ang. Direct Access Cable) jest 
bardzo lekkim kablem dielektrycznym, z cen-
tralną tubą, przeznaczony do bezpośrednie-
go zakopania w ziemi. Posiada bardzo małą 
średnicę zewnętrzną co sprawia, że jest on 
bardzo łatwy w instalacji. W swojej budowie 
posiada zabezpieczenia przed przenikaniem 
wzdłużnym wody. Jest bardzo wytrzymały na 
zgniatanie oraz rozciąganie. Łatwo zdejmowa-
na powłoka zewnętrzna ułatwia instalację. Zastosowany element usztywniający 
w powłoce zewnętrznej gwarantuje zginanie kabla tylko w jednej płaszczyźnie, 
a specjalnie wykonana tuba centralna zwiększa zakres temperatury pracy. Zasto-
sowanie: bezpośrednie zakopywanie w ziemi
Budowa:
1. Włókna optyczne
2. Centralna tuba
3. Wzmocnienie
4. Element usztywniający
5. Powłoka zewnętrzna Polypropylen

Nazwa kkNr                     
kabel zewnętrzny do bezpośredniego zakopania
w ziemi DAC, 2xSm(1x2) 8007 5 096-00

6. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z włókna szklanego. 
7. Linka umożliwiająca rozcięcie powłoki (ripcord).
8. Powłoka zewnętrzna HDPE (czarna).

Nazwa kkNr                     
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)b2y,
8J, 4kN 8007 4 550-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)b2y,
12J, 4kN 8007 4 551-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)b2y,
24J, 4kN 8007 4 554-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)b2y,
36J, 4kN 8007 4 557-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)b2y,
48J, 4kN 8007 4 561-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)b2y,
72J, 4kN 8007 4 563-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)b2y,
96J, 4kN 8007 4 565-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)b2y,
120J, 4kN 8007 4 567-00
kabel światłowodowy zewnętrzny 9/125, A-DQ(zN)b2y,
144J, 4kN  8007 4 569-00

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Mufa światłowodowa na 24 spawy, wyposażona
w 6 wejść okrągłych  6800 1 024-00

kAbEL świATłOwODOwy SAmONOśNy DO PODwiESzANiA  
ADSS

Kabel ADSS (ang. All-Dielectric Self Sup-
porting) jest to w pełni dielektryczny, 
samonośny kabel, do podwieszania na 
istniejącej linii energetycznej. Kabel cha-
rakteryzuje się bardzo dużą odpornością 
na siły rozciągające, używany jest do pod-
wieszania na liniach napowietrznych bez 
konieczności stosowania dodatkowego 
elementu wzmacniającego. Dodatkową 
zaletą kabla ADSS jest mała średnica i masa, przez co w niewielkim stopniu ka-
ble te obciążają podbudowę słupową linii średniego i niskiego napięcia. Typ kabla 
dobiera się w zależności od odległości pomiędzy słupami: 80m (4,5kN), 120m 
(5,8kN), lub 180m (6,5kN). Dla większych rozstawów pomiędzy słupami koniecz-
ne jest dobranie kabli o odpowiednio większych parametrach wytrzymałości me-
chanicznej na zrywanie.

Budowa:
1. Centralny element wytrzymałościowy, FRP
2. Włókna optyczne w luźnej tubie
3. Materiał wypełniający
4. Taśma separująca
5. Wewnętrzny płaszcz zabezpieczający
6. Wzmocnienie w postaci włókien aramidowych
7. Płaszcz zewnętrzny
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Konstrukcja kabla ADSS
Konstrukcja kabla DAC
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minikabel do mikrokanalizacji LTmC-6mm 48xSm9/125
(4x12) g652.D 8007 4 815-00
minikabel do mikrokanalizacji LTmC-6mm 72xSm9/125
(6x12) g652.D 8007 4 814-00
minikabel do mikrokanalizacji LTmC-7mm 96xSm9/125
(8x12) g652.D 8007 4 812-00

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
ACEmikro 10 mm ACEMIKRO 10
ACEmikro 12 mm ACEMIKRO 12

wiązkA włókiEN świATłOwODOwyCH EPFu
DO mikROkANALizACJi

Wiązka EFPU stanowi układ włókien jedno- lub wielo-
modowych. Włókna otoczone są powłoką umożliwiają-
cą wdmuchiwanie wiązki do kabla modularnego (mi-
krokanalizacja). Wymiary mikrotuby, do której można  
wdmuchnąć wiązkę są następujące: 2,1 mm (średnica 
wewnętrzna) - wiązka maks. 4 włókna oraz 3,5 mm 
(średnica wewnętrzna) - wiązka maks. 12 włókien.

Nazwa kkNr                     
wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji
EPFu 2xSm9/125 g652.D  EPFu-520007
wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji
EPFu 4xSm9/125 g652.D EPFu-520004
wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji
EPFu 8xSm9/125 g652.D EPFu-520008
wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji
EPFu 12xSm9/125 g652.D EPFu-520009

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
ACEmikro 5 mm ACEMIKRO 5
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Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Mufa światłowodowa na 24 spawy, wyposażona
w 6 wejść okrągłych  6800 1 024-00
Skrzynka zakończeniowa duża TB-LS1

wEwNęTRzNy kAbEL iNSTALACyJNy mDiC, O zREDukOwANym 
PROmiENiu gięCiA LSOH 

Kabel MDIC (ang. Micro Drop Installation Cable) to 
najnowsze rozwiązanie wewnątrzbudynkowego 
kabla instalacyjnego z wyjątkowo małym promie-
niem gięcia (włókno G.657.A). Wzmocniona kon-
strukcja posiada doskonałe właściwości instalacyj-
ne. Łatwo zdejmowana izolacja pozwala na szybką 
instalację. Idealnie sprawdza się nawet w trudnych 
i skomplikowanych instalacjach. Wykonany w powłoce LSOH

Budowa:
1. Włókna optyczne 2x SM G.657.A
2. Wzdłużny element usztywniający
3. Powłoka zewnętrzna LSOH

Nazwa kkNr                     
wewnętrzny kabel instalacyjny mDiC, Sm, 2-wł. LSOH 8006 9 271-00

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Naścienna szafka rozdzielcza mała 6769 3 165-10
Naścienna szafka rozdzielcza średnia 6769 3 165-20
Naścienna szafka rozdzielcza duża 6769 3 165-30
Skrzynka zakończeniowa duża TB-LS1

miNikAbEL DO mikROkANALizACJi 

Kabel LTMC (konstrukcja tubowa) i ka-
bel CTMC (tuba centralna) to konstruk-
cja całkowicie dielektryczna, zabezpie-
czona przed wzdłużnym przenikaniem 
wody. Kabel CTMC zawierający od 12-24 
włókien posiada średnicę zewnętrzną 4 
mm i może być wdmuchiwany do mikrotuby o średnicach 10 / 8 mm (średnica 
zewnętrzna / wewnętrzna). Kabel LTMC zawierający od 24 do 72 włókien posiada 
średnicę zewnętrzną 6 mm i może być wdmuchiwany do mikrotuby o średnicach 
10 / 8 mm (średnica zewnętrzna / wewnętrzna). Kabel LTMC składający się z 96 
włókien posiada średnicę zewnętrzną 7,0 mm, i może być wdmuchiwany do tub o 
średnicach 12 / 9.6 mm (średnica zewnętrzna / wewnętrzna).

Nazwa kkNr                     
minikabel do mikrokanalizacji CTmC-4mm 12xSm9/125
(2x12) g652.D  8006 9 887-00
minikabel do mikrokanalizacji CTmC-4mm 24xSm9/125
(3x12) g652.D  8006 9 895-00
minikabel do mikrokanalizacji LTmC-6mm 24xSm9/125
(2x12) g652.D  8007 4 816-00
minikabel do mikrokanalizacji LTmC-6mm 36xSm9/125
(3x12) g652.D  8007 4 813-00

Konstrukcja kabla MDIC

Konstrukcja wiązki EPFU

Konstrukcja kabla LTMC
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Konstrukcja wiązki EPFU
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PRzEłąCzNiCE i SkRzyNki

Zadaniem przełącznic centralowych jest zarządzanie połączeniami sieci. We 
wszystkich przełącznicach istnieje możliwość instalacji kaset do spawów, pola 
krosowego oraz elementów zapewniających odpowiedni promień gięcia. Prze-
łącznice światłowodowe końcowe są wykorzystywane do zarządzania połączenia-
mi w sieci dostępowej. Ze względu na zwartą konstrukcję można je montować
w widocznym miejscu np. na klatce schodowej, piwnicy. We wszystkich przełącz-
nicach końcowych istnieje możliwość zamontowania kaset do spawów z osłonami 
termokurczliwymi lub mechanicznymi. Skrzynki zakończeniowe są dostarczane 
wraz z pokrywami kaset, odpowiednimi przepustami kablowymi i rozmaitymi 
elementami osprzętu. Konstrukcja przełącznic końcowych gwarantuje zachowanie 
minimalnego promienia zgięcia włókien światłowodowych.

PRzEłąCzNiCA główNA ODF - FTTH

Przełącznice główne przeznaczone do stosowania w pomiesz-
czeniach centralowych. Zapewniają łatwy i szybki dostęp do 
poszczególnych torów optycznych. 

Nazwa kkNr                     
Przełącznice w pełni wyposażone, poj. 1752, złacze LC/APC ODF-7087 1 000-X2
Przełącznice w pełni wyposażone, poj. 1440, złącze LC/APC ODF-7087 1 000-X1
Przełącznice w pełni wyposażone, poj. 876, złącze SC/APC ODF-7087 1 000-X4
Przełącznice w pełni wyposażone, poj. 720, złącze SC/APC ODF-7087 1 000-X3
Przełącznice wyposażone w gniazda i kasety
(bez pigtaili), poj. 1752, złącze LC/APC ODF-7087 1 000-z2
Przełącznice wyposażone w gniazda i kasety
(bez pigtaili), poj 1440, złącze LC/APC ODF-7087 1 000-z1
Przełącznice wyposażone w gniazda i kasety
(bez pigtaili), poj. 876, złącze SC/APC ODF-7087 1 000-z4
Przełącznice wyposażone w gniazda i kasety
(bez pigtaili), poj. 720, złącze SC/APC ODF-7087 1 000-z3

PRzEłąCzNiCA świATłOwODOwA gF-VT 100 (mAX 144 włókNA)

Przełącznica światłowodowa Gf-Vt 100 jest konstrukcją typu stojakowego 
z możliwością zakończenia kilku kabli liniowych o maksymalnej liczbie 144 
włókien. Cechą charakterystyczną przełącznicy jest możliwość odchylenia 
o 110° przedniej części obudowy. Zapewnia to komfortowy dostęp do 
wszystkich elementów wyposażenia przełącznicy. Konstrukcja umożliwia 
zamocowanie 12 obudów na kasety ze spawami. W każdej kasecie moż-
na umieścić 12 spawów w osłonach termicznych. Uchylna przednia część 
obudowy umożliwia proste i szybkie przeprowadzenie spawania oraz montaż spawów
w odpowiednich kasetach. Kątowy sposób montażu gniazd światłowodowych zapewnia 
przejrzystość pola krosowania, dzięki czemu znacznie ułatwione zostało dokonywanie 
połączeń kablami krosującymi. Możliwa jest instalacja przełącznicy w stelażu o wymia-
rach według zaleceń ETSI 600x2200x300 mm (zdjęcie obok). W jednym stelażu istnieje 
możliwość zainstalowania dwóch przełącznic, co zapewnia całkowitą pojemność 288 
włókien.

Nazwa kkNr                     
Przełącznica stojakowa gF-VT100 6769 1 300-00
Pole krosowe na 144 gniazd ST, FC do gF-VT100 6769 2 301-30
Pole krosowe na 144 gniazd SC, E2000 do gF-VT100 6769 2 301-00
Obudowa kasety krone dla 12 włókien 6769 2 253-01
uchwyt do mocowania osłonek spawów 6800 2 034-02
Osłonka spawów seria k  6800 2 033-25
gniazdo E2000/APC 6824 2 300-20

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Stelaż ETSI 7039 1 101-00
Ściana boczna lewa/prawa 7039 1 102-00
Drzwi z podwójnym zamkiem 7039 1 104-00
Ściana tylna 7039 1 106-00
Materiał montażowy do ramy ETSI 6769 1 950-01

PRzEłąCzNiCA OmX 

Przełącznica OMX o gęstym upakowaniu magazynuje za-
kończenia oraz spawy światłowodowe. Pojemność zależy 
od doboru i liczby zastosowanych modułów światłowodo-
wych. Konfiguracje mogą być tworzone przez następujące 
elementy:

Rama OMX 600 o wymiarach  2200x600x300 mm   �
 lub  OMX 800 – 2200x800x300 mm;

Moduł światłowodowy wyposażony w 72, 96 lub �
 144 adaptery. Moduły mogą występować z samymi adapterami lub
 w celu szybkiej instalacji z fabrycznie zakończonym na tylnej części pola  
 krosowego kablem światłowodowym;

Moduł kaset spawu zapewnia ochronę oraz miejsce do zainstalowania   �
 okrągłych kaset spawu. W każdym module spawu montowane są
 maksymalnie 24 kasety spawu, które umożliwiają pomieszczenie 12 lub  
 24 spawów każda;

Moduł zapasu pozwala na zmagazynowanie luźnych światłowodów.   �
 Moduły zapasu mogą być instalowane wewnątrz ramy OMX lub na  
 zewnątrz.

Nazwa kkNr                     
OmX 600 stelaż główny  mX6-TSF6030
OmX 800 stelaż główny mX6-TSF8030
OmX - mX6, blok 72xE2/APC (lewy) mX6-TmAVL00
OmX - mX6, blok 72xE2/APC (prawy) mX6-TmAVR00
OmX - mX6, blok 96 E2/APC (lewy) mX6-TmbVL00
OmX - mX6, blok 96 xE2/APC (prawy) mX6-TmbVR00
OmX - mX6, blok 72xSC/uPC (lewy) mX6-TmA7L00
OmX - mX6, blok 72xSC/uPC (prawy) mX6-TmA7R00
OmX - mX6, blok 96xSC/uPC (lewy) mX6-Tmb7L00
OmX - mX6, blok 96xSC/uPC (prawy) mX6-Tmb7R00
OmX - mX6, blok 72xSC/APC (lewy) mX6-TmALL00
OmX - mX6, blok 72xSC/APC (prawy) mX6-TmALR00
OmX - mX6, blok 72xSC/APC+144 pigtaile SC/APC (lewy) mX6-PmALL1060-H
OmX - mX6, blok 72xSC/APC+144 pigtaile SC/APC (prawy) mX6-PmALR1060-H
OmX - mX6, blok 96xSC/APC (lewy) mX6-TmbLL00
OmX - mX6, blok 96xSC/APC (prawy) mX6-TmbLR00
OmX - mX6, blok 144xE2/APC (lewy) mX6-TmDVL00
OmX - mX6, blok 144xE2/APC (prawy) mX6-TmDVR00
OmX - mX6, blok 144xE2/APC+144 pigtaile E2/APC (lewy) mX6-PmDVL1120
OmX - mX6, blok 144xLC/PC+144 pigtaile LC/PC (lewy) mX6-PmCkL1120
OmX - mX6, blok 144xLC/PC (lewy)  mX6-TmCkL00
OmX - mX6, blok 144xLC/PC (prawy)  mX6-TmCkR00
OmX - mX6, blok 144xLC/APC+144 pigtaile LC/APC (lewy) mX6-PmCmL1120
OmX - mX6, blok 144xLC/APC (lewy)  mX6-TmCmL00
OmX - mX6, blok 144xLC/APC (prawy)  mX6-TmCmR00
OmX - mX6, blok 144xSC/APC+144 pigtaile SC/PC (lewy) mX6-PmDLL1120-H 
OmX - mX6, blok 144xSC/APC+144 pigtaile SC/PC (prawy) mX6-PmDLR1120-H
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PANEL ROzDziELCzy z TwORzywA SzTuCzNEgO 19”/1u

Panel rozdzielczy światłowodowy 19’’/1U z tworzywa 
służy do budowy przełącznic świ tłowodowych na ba-
zie techniki 19’’ (wysokość 1U). Panel posiada zinte-
growane wewnątrz elementy do zarządzania kablami. 
Dopuszczalny montaż złączy SC duplex,SC simplex, ST 
oraz LC. Otwarte wpusty z tyłu panela umożliwiają wprowadzenie kabli z tubami
w systemie światłowodów wdmuchiwanych. Możliwe zakańczanie włókien
w luźnej tubie.

Nazwa kkNr                     
Panel rozdzielczy światłowodowy 19”/1u
z tworzywa Sm SC simplex 7033 1 278-xx
Panel rozdzielczy światłowodowy 19”/1u
z tworzywa Sm SC duplex pusty 7033 1 280-xx
Panel rozdzielczy światłowodowy 19”/1u
z tworzywa Sm ST pusty 7033 1 282-xx
Panel rozdzielczy światłowodowy 19”/1u
z tworzywa Sm LC pusty 7033 1 282-xx

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Osłona termiczna spawów 6800 2 033-25
Uchwyty na spawy (4włókna)  7033 2 018-00

PANEL ROzDziELCzy 19’’ z wySuwANą SzuFLADą NA PROwADNiCy

Światłowodowy metalowy panel rozdzielczy służy do 
budowy krosownic światłowodowych na bazie techniki 
19” (wysokość 1U). Panel posiada możliwość zamoco-
wania płyt czołowych  z otworami przygotowanymi do 
montażu złącz ST, SC, duplex SC/LC oraz FC. Panel umoż-
liwia wprowadzenie 4 kabli światłowodowych. Fronty SC Simplex umożliwiają 
również montaż złączy LC duplex. Panele bez gniazd przyłączeniowych.

Nazwa kkNr                     
Panel 19’’ z frontem 12xSC duplex, C&C grzebień +Pg16 6977 5 595-12
Panel 19’’ z frontem 24xSC duplex, C&C grzebień +Pg16 6977 5 595-24
Panel 19’’ 2u z frontem 48xSC duplex,
C&C 2xgrzebień + 2xPg16 6977 5 591-48
Panel 19’’ 1u bez frontu, wejścia kablowe
grzebień+Pg16, czarny 6977 5 595-00
Panel 19’’ bez frontu, biały 6977 5 600-00
Front czarny 1u 12xSC duplex, C&C 6977 5 570-12
Front czarny 1u 24xSC duplex, C&C 6977 5 570-24
Front czarny 1u 12xSC simplex, C&C 6977 5 580-12
Front czarny 1u 24xSC simplex, C&C 6977 5 580-24
Front czarny 1u 12xST, C&C 6977 5 560-12
Front czarny 1u 24xST, C&C 6977 5 560-24
Front biały 1u 6xSC duplex 6977 5 600-01
Front biały 1u 12xSC duplex 6977 5 600-12
Front biały 1u 24xSC duplex 6977 5 600-24

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kaseta do mocowania 12 spawów KRONE 6833 2 239-01
Pokrywa kasety KRONE 6833 2 240-01
Uchwyt na spawy (4 włókna) 7033 2 018-00
Osłona termiczna spawu 6800 2 033-25

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
OMX - Moduł spawu na 24 kasety (lewy) MX6-24SPNL-L
OMX - Moduł spawu na 24 kasety (prawy) MX6-24SPNL-R
OMX - Moduł spawu na 12 kaset (lewy) MX6-12SPNL-L
OMX - FST, kaseta do mocowania 12 spawów (osłonki termiczne) FST-DRS12-HS
OMX - FST, kaseta do mocowania 24 spawów (osłonki termiczne) FST-DRS24-HS
OMX - Moduł zapasu OMX600 MX6-JSM00000
OMX - Moduł zapasu OMX800 MX6-JSM80000
OMX - Uchwyt kabla dolny MX6-ACC001 
OMX - Uchwyt kabla górny OSP-CLPFEC-LG
OMX - MX6 Zewnętrzny stelaż zapasu patchcordów (szer. 200mm) MX6-IMP200
OMX - MX6 Zakończenie stelażu zapasu patchcordów (szer. 200mm MX6-ENDGRD
OMX - Zestaw do mocowania OMX800 na podłodze technicznej RAC-MX0615

PRzEłąCzNiCE świATłOwODOwE z SERii FL2000

Przełącznica światłowodowa FL2000 jest modułowym roz-
wiązaniem zakończeń światłowodów. Może być stosowana 
jako element telekomunikacyjnych sieci transmisyjnych, sieci 
telewizji kablowej lub węzeł sieci okablowania budynków.
Cechy:

Wyposażona w 6-adapterowe moduły FL2000. Każdy  �
moduł dostępny   jest w wielu typach złączek światłowodowych 
(np. SC, E2000, LC);

Ułożenie gniazd w modułach pod optymalnym kątem pozwala na łatwy   �
 dostęp do pojedynczego włókna;

Umożliwia montaż spawów, pola krosowego dla adapterów i pigtailii oraz   �
 zmagazynowanie odpowiedniego zapasu dla kabli krosowych
 (patchcordów), kabli światłowodowych.

Nazwa kkNr                     
Przełącznica FL2, 24-port, kros, pusta, 2u  FL2-24RPNL
Przełącznica FL2, 36-port, kros, pusta, 3u FL2-36RPNL
Przełącznica FL2, 48-port, kros, pusta, 3u FL2-48RPNL
Przełącznica FL2, 72-port, kros, pusta, 5u FL2-72RPNL
Przełącznica FL2, 96-port, kros, pusta, 6u FL2-96RPNL
Przełącznica FL2, 24-port, kros/spaw, pusta, 3u FL2-24TS525
Przełącznica FL2, 48-port, kros/spaw, pusta, 5u FL2-48TS875
Przełącznica FL2, 72-port, kros/spaw, pusta, 8u FL2-72TS140
Przełącznica FL2, 96-port, kros/spaw, pusta, 10u FL2-96TS175

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                             KKNr                        
Moduł SM 6xSC/PC zirc., FL2 FL2-6PSMSC-Z
Moduł SM 6xLC/PC, FL2 FL2-6PSMLC
Moduł SM 6xSC/UPC z pigtailami 5m, FL2 FL2-6P7SC605R
Moduł SM 6xSC/APC z pigtailami 5m, FL2 FL2-6PJSC605R
Moduł MM 6xSC zirc., FL2 FL2-6PMMSC-Z
Moduł MM 62,5/125 6xSC z pigtailami 5m, FL2 FL2-6P9BC605R
Moduł MM 50/125 6xSC z pigtailami 5m, FL2 FL2-6P9CC605R
Poziomy stelaż zapasu do FL2 134x498x126 mm FL2-HZSTORE
Boczna prowadnica krosu do stojaka 22U, FL2 FL2-INIMP-22RU
Kaseta spawów do FL2, HS, Wheel FST-DRS12-HS
Moduł  na kasety spawu Fl2, 48 spaw. FL2-48SPNL2
Moduł  na kasety spawu Fl2, 96 spaw. FL2-96SPNL2
Moduł  na kasety spawu Fl2, 144 spaw. FL2-144SPNL2
Uchwyt kabla śr. zew. 5-20 mm, FL2 FL2-ACC007
Dolny kanał kablowy do FL2 178x483x127 mm FL2-ACC012
Panel wypełniający FL2, 2U FL2-BLNKVCG0350
Panel wypełniający FL2, 5U FL2-BLNKVCG0875
Zamek IPA-K1 z kluczem do FL2 IPA-K1

przełącznice i skrzynki
28

Panel rozdzielczy
z tworzywa sztucznego 19”/1U 

Panel światłowodowy 19’’
z wysuwaną szufladą na prowadnicy
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PANEL ROzDziELCzy 19’’ z wySuwANą SzuFLADą bEz PROwADNiC

Światłowodowy panel metalowy służy do bu-
dowy krosownic światłowodowych na bazie 
techniki 19’’. Panel posiada możliwość zamo-
cowania płyt czołowych z otworami przygoto-
wanymi do montażu złącz SC Simplex, SC duplex oraz ST. Panele sprzedawane są 
bez gniazd. Wymiary: 430/305 szer./gł. mm

Nazwa kkNr                     
Panel 19’’/1u 12xSC duplex, light, C&C  6977 5 596-12 
Panel 19’’/1u 24xSC duplex, light, C&C  6977 5 596-24 
Panel 19’’/1u 12xST, light, C&C  6977 5 597-12 
Panel 19’’/1u 24xST, light, C&C  6977 5 597-24 
Panel 19’’/1u 12xSC simplex, light, C&C  6977 5 599-12 
Panel 19’’/1u 24xSC simplex, light, C&C  6977 5 599-24

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kaseta do mocowania 12 spawów KRONE 6833 2 239-01
Pokrywa kasety KRONE 6833 2 240-01
Uchwyt na spawy (4 włókna) 7033 2 018-00
Osłona termiczna spawów 6800 2 033-25

PANEL ROzDziELCzy 19’’ z wySuwANą SzuFLADą

Światłowodowy panel metalowy służy do budowy 
krosownic światłowodowych na bazie techniki 19’’. 
Panel posiada możliwość zamocowania płyt czo-
łowych z otworami przygotowanymi do montażu 
złącz SC Simplex, SC duplex oraz ST. 

przełącznica posiada wysuwalną szufladę   �
 co ułatwia obsługę;

zawiera przetłoczenia w dnie przełącznicy umożliwiające umocowanie   �
 pigtaili;

w tylniej części 2 otwarte i 2 zamknięte otwory pod przepusty PG13,5; �
haczykowate uchwyty do podtrzymywania kabli. �

Nazwa kkNr                     
Panel metalowy bez pola krosowego wysuwany 1u 6769 3 162-10
Panel metalowy bez pola krosowego wysuwany 2u 6769 3 162-20
Panel metalowy bez pola krosowego wysuwany 3u 6769 3 162-30
Pole krosowe 1u 12xST/ FC/PC bez gniazd 6769 3 164-01
Pole krosowe 1u 24xST/ FC/PC bez gniazd 6769 3 164-02
Pole krosowe 1u 12xSC simplex/LC/ E2000 bez gniazd 6769 3 164-03
Pole krosowe 1u 12xSC duplex bez gniazd 6769 3 164-04
Pole krosowe 1u 16xSC duplex bez gniazd 6769 3 164-05
Pole krosowe 1u 24xSC simplex/LC/ E2000 bez gniazd 6769 3 164-06
Pole krosowe 1u 24xSC duplex bez gniazd bez gniazd 6769 3 164-07
Pole krosowe 2u24xST/ FC/PC bez gniazd 6769 3 164-08
Pole krosowe 2u 24xSC duplex bez gniazd 6769 3 164-09
Pole krosowe 2u 48xST/ FC/PC bez gniazd 6769 3 164-10
Pole krosowe 2u 48xSC bez gniazd 6769 3 164-11
Pole krosowe 2u 48xSC simplex/LC/E2000 bez gniazd 6769 3 164-16
Pole krosowe 3u 72xST bez gniazd 6769 3 164-12
Pole krosowe 3u 72xSC duplex bez gniazd 6769 3 164-13
Pole krosowe 3u 36xSC duplex bez gniazd 6769 3 164-14
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SzuFLADy zAPASu PATCHCORDów

Szuflada zapasu patchcordów przeznaczona do monta-
żu w standardzie 19”. Wysokość półki wynosi 1U.

Nazwa kkNr                     
Szuflada zapasu Patchcordów 19”/1u 6532 1 455-00

PANEL świATłOwODOwy 19’’ OPTOTEST  z PORTAmi
mONiTORuJąC ymi

Światłowodowy panel OPTOTEST z wbu-
dowanymi portami monitorującymi jest 
elementem systemu nadzoru transmisji 
sygnałów optycznych. Umożliwia ciągłe 
monitorowanie mocy przesyłanej włóknem 
światłowodowym, dzięki czemu możliwe 
jest szybkie wykrycie oraz lokalizacja uszkodzeń linii. Jest to istotne w ważnych 
węzłach transmisyjnej sieci światłowodowej dla zapewnienia prawidłowej pracy 
całego systemu telekomunikacyjnego oraz obniżenia kosztów utrzymania.

Nazwa kkNr                     
Panel światłowodowy 19” OPTOTEST
z portami monitorującymi SH-xx -OPTOTEST
xx - w zależności od konfiguracji klienta

PółkA DO mONTAżu mODułów gF-HVT

Przeznaczona do instalacji w ramach 19” Gf-Hvt. Maksy-
malna pojemność półki - osiem modułów światłowodo-
wych (specyfikowanych oddzielnie). Wysokość półki 3U.

Nazwa kkNr                     
Półka do montażu modułów gf-HVt 6833 2 304-08
moduł światłowodowy gf-Hvt 12xSC/APC Sm, z 2 uchwytami 6833 2 201-02
moduł światłowodowy gf-Hvt 12xSC/uPC Sm, z 2 uchwytami 6833 2 201-03
moduł światłowodowy gf-Hvt 12xE2000/APC Sm
bez uchwytów 6833 2 208-02
moduł światłowodowy gf-Hvt 8xFC/uPC Sm,
z 2 uchwytami 6833 2 208-00
moduł światłowodowy gf-Hvt 12xSC mm, z 2 uchwytami 6833 2 201-05

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Półka do ułożenia zapasu patchcordów 6833 2 220-00
Moduł światłowodowy Gf-HVt dla 24 spawów 6833 2 204-00
Prowadnica patchcordów 6833 2 219-00
Szuflada zapasu kabla 19’’/1U 6829 1 104-01
Uchwyt do mocowania osłon termicznych 6800 2 034-02
Osłona termiczna spawu 6800 2 033-25

Panel rozdzielczy z szufladą bez prowadnic

Panel metalowy bez pola krosowego 1U

Płyta czołowa 12x ST

Moduł światłowodowy
(8HP/3U)

Stelaż 19”/3U (10x8HP/3U)
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mODuły kROSOwE VT-COm

Moduły krosowe Vt Com są przystosowane do mon-
tażu w systemie prętów Profil zapewniając:

Mocowanie dla 12 gniazd światłowodowych; �
Złącza światłowodowe zgodne z EN 186 000 �

 (w wariantach typu: SC, E2000,FC lub ST);
Możliwość obracania na prętach Profil na   �

 zewnątrz, do przodu dla ułatwienia instalacji systemu;
Prowadzenie i realizację zebrania zapasu patchcordów poprzez �

 zamontowanie specjalnych prowadnic dla stacyjnych kabli
 światłowodowych;

Prostopadłą instalację gniazd światłowodowych w stosunku do osoby   �
 obsługującej. 

Zastosowanie modułów krosowych na przełącznicy profilowej zapewnia podczas 
przełączeń traktów światłowodowych ochronę przed promieniowaniem lasero-
wym.

Nazwa kkNr                     
moduł  Vt Com 12 x SC/PC 6833 2 460-06
moduł  Vt Com 12 x SC/APC 6833 2 460-02
moduł  Vt Com 12 x E2000/APC 6833 2 460-00
moduł  Vt Com 12 x FC/PC 6833 2 460-03
moduł  Vt Com 12 x FC/APC 6833 2 460-07
moduł  Vt Com 6 x 2 x LC/APC 6833 2 460-11
moduł  Vt Com 6 x 2 x LC/uPC 6833 2 460-12

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Uchwyt o rozstawie 95 mm głębokość 45 mm 6577 2 834-00
Uchwyt o rozstawie 95 mm głębokość 55 mm  6577 2 834-02
Uchwyt o rozstawie 95 mm głębokość 80 mm  6577 2 834-08
Pręt konstrukcyjny LSA-PROFIL dł. Dowolna 
xx-xx długość w mm 6619 3 3xx-xx

NAśCiENNA SzAFkA świATłOwODOwA

Obudowa naścienna przeznaczona do zakończenia kabli 
światło wodowych. Wnętrze umożliwia montaż kaset na 
spawy oraz panela krosowego dla gniazd światłowodowych. 
Przełącznica jest chroniona drzwiami wyposażonymi w za-
mek. Obudowa posiada dwa wpusty kablowe u dołu i na 
górze skrzynki.

Wymiary szafek:
Mała: 265x150x55  Ilość zakańczanych włókien: 8-16
Średnia:  320280x54  Ilość zakańczanych włókien: 12-24
Duża:  445x445x95  Ilość zakańczanych włókien:  24-96

przełącznice i skrzynki
28

Nazwa kkNr                     
Naścienna szafka rozdzielcza mała 6769 3 165-10
Pole krosowe 4xSC duplex do szafki naściennej małej 6769 3 166-01
Pole krosowe 8xST do szafki naściennej małej 6769 3 166-02
Pole krosowe 8xSC duplex do szafki naściennej małej 6769 3 166-03
Naścienna szafka rozdzielcza średnia 6769 3 165-20
Pole krosowe 12xSC duplex do szafki naściennej średniej 6769 3 166-04
Pole krosowe 12xST do szafki naściennej średniej 6769 3 166-05
Pole krosowe 24xST do szafki naściennej średniej 6769 3 166-06
Pole krosowe 24xSC simplex/LC/E2000
do szafki naściennej średniej 6769 3 166-07
Naścienna szafka rozdzielcza duża 6769 3 165-30
Pole krosowe 24xST/ FC/PC 6769 3 163-32
do szafki naściennej dużej lub panela 2u 6769 3 164-08
Pole krosowe 24xSC duplex
do szafki naściennej dużej  lub panela 2u 6769 3 164-09
Pole krosowe 48xST/ FC/PC
do szafki naściennej dużej lub panela 2u 6769 3 164-10
Pole krosowe 48xSC duplex
do szafki naściennej dużej lub panela 2u 6769 3 164-11
Pole krosowe 48xSC simplex/LC/E2000
do szafki naściennej dużej  6769 3 164-16

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kaseta do mocowania 12 spawów KRONE 6833 2 239-01
Pokrywa kasety KRONE 6833 2 240-01
Uchwyt na spawy (6 włókien) 6800 2 034-02
Osłona termiczna spawów 6800 2 033-25
 
SkRzyNkA zAkOńCzENiOwA mAłA z POLEm kROSOwym

Skrzynka światłowodowa zakończeniowa mała typu 1 (TB-SP1) 
jest wykonana z metalu i posiada czołowo pole krosowe umoż-
liwiające spawanie kabli optotelekomunikacyjnych o maks. licz-
bie 4 włókien. Wymiary przełącznicy gwarantują zachowanie 
minimalnego promienia zgięcia włókien światłowodowych. Po-
krywa przełącznicy jest wydłużona, co umożliwia ochronę złączy 
znajdujących się na zewnątrz przełącznicy. Przełącznica TB-SP1 jest dostarczana wraz z 
przepustem kablowym (dławik typu PG13.5) oraz zestawem do montażu.

Nazwa kkNr                     
Skrzynka zakończeniowa mała, typu 1, z polem krosowym
na 2 złącza typu SC Duplex, osłonki termokurczliwe 1 szt. Tb-SP1-Hb-02T
Skrzynka zakończeniowa mała, typu 1, z polem krosowym
na 2 złącza typu SC Duplex, osłonki typu ANT 1 szt. Tb-SP1-Ab-02T

SkRzyNkA zAkOńCzENiOwA śREDNiA

Skrzynka zakończeniowa średnia (TB-MS1) jest wykonana
z tworzywa i zawiera kasety na spawy. Pokrywa skrzyn-
ki jest zamykana na wkręty. Skrzynka umożliwia łącze-
nie ze sobą kabli optotelekomunikacyjnych na kasetach 
spawów. Istnieje również możliwość zamontowania 
splitera światłowodowego wewnątrz obudowy. Obu-
dowa skrzynki zapewnia ochronę przed kurzem oraz łatwy dostęp do zakończeń 
kabla optotelekomunikacyjnego składającego się max. z 96 włókien. Skrzynka 
zakończeniowa średnia jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w pomiesz-
czeniach zamkniętych i jest wyposażona w kasety oraz przepusty kablowe.

Moduł światłowodowy
(8HP/3U)

Szafka światłowodowa mała

Szafka światłowodowa średnia

Szafka światłowodowa duża

Stelaż 19”/3U (10x8HP/3U)
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SkRzyNkA zAkOńCzENiOwA DużA

Skrzynka zakończeniowa duża (TB-LP1) jest wy-
konana z tworzywa sztucznego i zawiera kasety na 
spawy oraz pole krosowe. Pokrywa przełącznicy jest 
zamykana na wkręty.  Skrzynka końcowa umożliwia 
łączenie ze sobą kabli optotelekomunikacyjnych za 
pomocą kaset lub dołączanie kabli zakończenio-
wych. Kable zakończeniowe można łączyć za pomo-
cą adapterów na polu krosowym. Istnieje również 
możliwość zamontowania splitera wewnątrz obudowy. Obudowa przełącznicy 
została tak zaprojektowana, by zapewnić ochronę przed kurzem, a równocześnie 
łatwy dostęp do zakończeń kabla optotelekomunikacyjnego - maks. 24 pigtaili. 
Skrzynka zakończeniowa duża z polem krosowym jest przeznaczona wyłącznie 
do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i jest wyposażona w kasety, pole 
krosowe oraz przepusty kablowe.

Nazwa kkNr                     
Skrzynka zakończeniowa duża, z polem krosowym,
na 4 kasety z osłonami termokurczliwymi,
pole krosowe na 24 adaptery typu SC 1 szt. Tb-LP1-Hb-24S
Skrzynka zakończeniowa duża, z polem krosowym,
na 4 kasety z osłonami typu ANT,
pole krosowe na 24 adaptery typu SC 1 szt. Tb-LP1-Ab-24S
Skrzynka zakończeniowa duża, z polem krosowym,
na 4 kasety z osłonami termokurczliwymi,
pole krosowe na 16 adapterów typu ST 1 szt. Tb-LP1-Hb-16C
Skrzynka zakończeniowa duża, z polem krosowym,
na 4 kasety z osłonami typu ANT,
pole krosowe na 16 adapterów typu ST 1 szt. Tb-LP1-Ab-16C

Nazwa kkNr                     
Skrzynka zakończeniowa średnia, z 4 kasetami,
osłonami termokurczliwymi 1 szt. Tb-mS1-Hb
Skrzynka zakończeniowa średnia, z 4 kasetami,
osłonami typu ANT 1 szt. Tb-mS1-Ab

SkRzyNkA zAkOńCzENiOwA śREDNiA z POLEm kROSOwym

Przełącznica światłowodowa zakończeniowa śred-
nia (TB-MP1) jest wykonana z tworzywa i zawie-
ra kasety na spawy oraz pole krosowe. Pokrywa 
przełącznicy jest zamykana na wkręty. Przełącznica 
umożliwia łączenie ze sobą kabli optotele-komuni-
kacyjnych za pomocą kaset lub dołączanie kabli za-
kończeniowych. Kable zakończeniowe można łączyć 
na polu krosowym. Istnieje również możliwość zamon-
towania splitera światłowodowego wewnątrz obudowy. Obudowa przełącznicy 
zapewnia ochronę przed kurzem, a równocześnie łatwy dostęp do zakończeń kabli 
optotelekomunikacyjnych - maks. 16 pigtaili. Skrzynka zakończeniowa średnia 
jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i jest 
wyposażona w kasety, pole krosowe oraz przepusty kablowe.

Nazwa kkNr                     
Skrzynka zakończeniowa średnia z polem krosowym,
na 2 kasety z osłonkami termokurczliwymi,
pole krosowe na 16 adapterów S.C. 1 szt. Tb-mP1-HA-16S
Skrzynka zakończeniowa średnia z polem krosowym,
na 2 kasety z osłonkami ANT, pole krosowe
na 16 adapterów SC 1 szt. Tb-mP1-AA-16S
Skrzynka zakończeniowa średnia z polem krosowym,
na 2 kasety z osłonkami termokurczliwymi,
pole krosowe na 12 adapterów ST 1 szt. Tb-mP1-HA-12C
Skrzynka zakończeniowa średnia z polem krosowym,
na 2 kasety z osłonkami typu ANT,
pole krosowe na 12 adapterów ST 1 szt. Tb-mP1-AA-12C

SkRzyNkA zAkOńCzENiOwA DużA

Skrzynka zakończeniowa duża (TB-LS1) jest wykonana 
z tworzywa sztucznego i zawiera kasety na spawy. Po-
krywa przełącznicy jest zamyk na na wkręty. Skrzynka 
umożliwia łączenie ze sobą kabli optotelekomunika-
cyjnych za pomocą kaset. Istnieje również możliwość 
zamontowania splitera wewnątrz obudowy. Obudowa 
prz łącznicy została tak zaprojektowana, by zapewnić 
ochronę przed kurzem, a równocześnie łatwy dostęp do zakończeń kabla optotele-
komunikacyjnego składającego się max. z 192 włókien. Skrzynka zakończeniowa 
duża jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych 
i jest wyposażona w kasety na spawy oraz przepusty kablowe.

Nazwa kkNr                     
Skrzynka zakończeniowa duża na 8 kaset
z osłonami termokurczliwymi 1 szt. Tb-LS1-HD
Skrzynka zakończeniowa duża na 8 kaset
z osłonami typu ANT 1 szt. Tb-LS1-AD
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kOmPONENTy FTTH i PON

Obecnie sieci światłowodowe FTTH (ang. Fibre To The Home) stają się coraz 
częstszym sposobem dostarczania łącza szerokopasmowego dla użytkownika 
domowego. W technologii pasywnej sieci optycznej (ang. PON - Passive Optical 
Network) sygnał z urządzenia OLT prowadzony jest jednomodowym włóknem 
światłowodowym do pasywnego splitera optycznego (dzielnika), a następnie 
wieloma włóknami do wielu odbiorców. Zastosowanie pasywnych dzielników 
eliminuje konieczność doprowadzania zasilania do punktów dystrybucyjnych sieci 
PON. Niniejszy rozdział przedstawia szereg rozwiązań dedykowanych do budowy 
sieci FTTH w technologii PON.

PRzEłąCzNiCA FDH 300

Przełącznica IFDH3000i pełnią funkcję główne-
go punktu dystrybucyjnego wewnątrz budyn-
ku. Jest dedykowana do budowy pasywnych 
sieci optycznych, gdyż posiadają specjalną 
półkę do montażu spliterów w postaci prefa-
brykowanych modułów zakończonych wtyka-
mi. Skrzynia posiada kasetę światłowodową, 
w której dokonuje się połączenia z kablem za-
silającym z OLT. Włókna z kasety są fabrycznie doprowadzone do półek modułów 
spliterowych. W przedniej części znajduje się pole krosowe, z fabrycznie zainstalo-
wanymi adapterami SC/APC (możliwe też są inne typy złącz). Wewnątrz obudowy 
znajdują się specjalne uchwyty dla kabli,  system prawidłowego prowadzenia oraz 
tzw. pola parkingowe dla niewykorzystanych wyprowadzeń spliterów. Obudowa 
jest solidnie wykonana i gwarantuje ochronę przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Montaż odbywa się najczęściej w piwnicy budynku.

Nazwa kkNr                     
Przełącznica iFDH3000i 48 port SC/APC FD3-mk048J00m0mE0A
Przełącznica iFDH3000i 72 port SC/APC FD3-mk072J00m0mE0A
Przełącznica iFDH3000i 96 port SC/APC FD3-mm096J00m0mE0A
Przełącznica iFDH3000i 144 port SC/APC FD3-mm144J00m0mE0A
Przełącznica iFDH3000i 288 port SC/APC FD3-mm288J00m0mE0A
Przełącznica iFDH3000i 432 port SC/APC FD3-mm432J00m0mE0A

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Spliter 1x32, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1AJJ
Spliter 1x16, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1CJJ
Spliter 1x8, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1JJJ
Spliter 1x4, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1NJJ
Spliter 1x2, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1WJJ

PRzEłąCzNiCA FSb

Przełącznica FSB stanowi mniejszą wersją 
przełącznic z serii FDH3000i. Pełni funk-
cję głównego punktu dystrybucyjnego 
wewnątrz budynku. Jest dedykowana do 
budowy pasywnych sieci optycznych, gdyż 
posiadają specjalną półkę do montażu spli-
terów w postaci prefabrykowanych modułów 
zakończonych wtykami. Umożliwia łączenie włókien światłowodowych kabli za-
silających z włóknami spliterów w specjalnej kasecie. W przedniej części znajduje 

się pole krosowe, z fabrycznie zainstalowanymi adapterami SC/APC (możliwe też 
są inne typy złącz). Wewnątrz obudowy znajdują się specjalne uchwyty dla kabli,  
system prawidłowego prowadzenia oraz tzw. pola parkingowe dla niewykorzy-
stanych wyprowadzeń spliterów. Obudowa jest solidnie wykonana i gwarantuje 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Występuje w wersji do montażu 
wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.

Nazwa kkNr                     
Przełącznica FSb 12 port SC/APC, wewn FSb-SbJ21200C00000                          
Przełącznica FSb 16 port SC/APC, wewn FSb-SbJ21600C00000                           
Przełącznica FSb 32 port SC/APC, wewn FSb-SbJ23200C00000    
Przełącznica FSb 12 port SC/APC, wewn-zewn FSb-SHJ21200C00000                   
Przełącznica FSb 16 port SC/APC, wewn-zewn FSb-SHJ21600C00000   

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Spliter 1x32, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1AJJ
Spliter 1x16, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1CJJ
Spliter 1x8, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1JJJ
Spliter 1x4, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1NJJ
Spliter 1x2, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1WJJ

PRzEłąCzNiCA FDT RAPiD REEL

Stanowi piętrowy punkt dystrybucyjny będący ele-
mentem pośrednim pomiędzy głównym punktem 
dystrybucyjnym, a gniazdem użytkownika. Wypo-
sażony w adaptery światłowodowe z fabrycznie 
zarobionymi włóknami okablowania pionowego. 
Skrzynia posiada zapas kabla nawiniętego na 
specjalnym kołowrotku. Kabel ten może posiadać różną długość i jest zakończony 
12-włóknowym wtykiem MT. W procesie instalacji zapas kabla sprowadzany jest 
do budynkowej przełącznicy FHD3000i, która również musi być wyposażona w 
adaptery MT.  Pojemność 12 lub 24 adaptery.

Nazwa kkNr                     
Przełącznica FDT, 12 port SC/APC, mT, kabel 15m RDT-SJ12J000b500A 
Przełącznica FDT, 24 port SC/APC, mT, kabel 15m RDT-SJ24J000b500A
Przełącznica FDT, 12 port SC/APC, mT, kabel 30m RDT-SJ12J000b1000A
Przełącznica FDT, 24 port SC/APC, mT, kabel 30m RDT-SJ24J000b1000A
Przełącznica FDT, 12 port SC/APC, mT, kabel 45m RDT-SJ12J000b1500A
Przełącznica FDT, 24 port SC/APC, mT, kabel 45m RDT-SJ24J000b1500A

SkRzyNkA POśREDNiA mDu COLLECTOR

MDU Collector  stanowi dodatkowy element pośredni 
między głównym, a piętrowym punktem dystrybucji 
w przypadku budynków o bardzo dużej liczbie 
kondygnacji. Służy do agregacji połączeń z kilku 
skrzynek FDT Rapid Reel za pomocą adapterów MT. Zagregowane włókna przy 
pomocy zintegrowanego, pojedynczego kabla zostają wprowadzone do głównej 
przełącznicy budynkowej FDH3000i.

Nazwa kkNr                     
kolektor sygnału mT, 60 wł, kabel 15m mCA-S60AA1mmA
kolektor sygnału mT, 72 wł, kabel 15m mCA-S72AA1mmA
kolektor sygnału mT, 60 wł, kabel 30m mCA-S60Ab1mmA
kolektor sygnału mT, 72 wł, kabel 30m mCA-S72Ab1mmA
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PRzEłąCzNiCA NAśCiENNA FTX-bOX

Przełącznica FTX-Box przeznaczona  jest do monta-
żu naściennego, wewnątrz budynków. Ze względu 
na płaską i kompaktową obudowę wygląda este-
tycznie po zamontowaniu. Umożliwia wykonanie do 
2 spawów termicznych oraz mechanicznych. Dostęp 
do wnętrza zabezpiecza specjalna śruba. Wejścia dla 
kabla znajdują się u dołu, z lewej strony oraz w tyl-
nej części obudowy. Kolor RAL7035
Cechy:

wymiary 220mm x 140mm x 35mm (WxSzxG); �
pojemność: 12 gniazd SC lub 12x LC-duplex ; �
liczba spawów max. 12; �
zapas włókna 24 x 1,2m w pokryciu 0,9mm; �
dodatkowa pokrywa ochronna dla wychodzących kabli; �
klasa IP20. �

Nazwa kkNr                     
Przełącznica naścienna FTX-box 4xSC/APC FTX-7029 1 170-04
Przełącznica naścienna FTX-box 6xSC/APC FTX-7029 1 170-06
Przełącznica naścienna FTX-box 8xSC/APC FTX-7029 1 170-08
Przełącznica naścienna FTX-box 12xSC/APC FTX-7029 1 170-12
Przełącznica naścienna FTX-box 16xSC/APC FTX-7029 1 170-16
Przełącznica naścienna FTX-box 4xLC/APC FTX-7029 1 150-04
Przełącznica naścienna FTX-box 6xLC/APC FTX-7029 1 150-06
Przełącznica naścienna FTX-box 8xLC/APC FTX-7029 1 150-08
Przełącznica naścienna FTX-box 12xLC/APC FTX-7029 1 150-12
Przełącznica naścienna FTX-box 24xLC/APC FTX-7029 1 150-24
Przełącznica naścienna FTX-box pusta FTX-7029 1 000-00

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Gniazdo SC/APC simplex SM bez kołonierza 6824 2 271-27
Zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip  6824 2 350-02
Osłonka do gniazd długa 6824 3 245-00

SzAFA zEwNęTRzNA FDH3000

Szafa FDH3000 pełni funkcję głównego punktu 
dystrybucyjnego instalowanego na zewnętrz. Jest 
dedykowana do budowy pasywnych sieci optycz-
nych, gdyż posiadają specjalną półkę do montażu 
spliterów w postaci prefabrykowanych modułów 
z zakończonymi wtykami.  Szafa posiada pole na 
kasety światłowodowe, w których dokonuje się 
połączenia z kablami zasilającymi z OLT. Włókna z 
kasety są fabrycznie doprowadzone do półek modułów spliterowych. W przedniej 
części znajduje się pole krosowe, z fabrycznie zainstalowanymi adapterami SC/
APC (możliwe też są inne typy złącz). Wewnątrz obudowy znajdują się specjalne 
uchwyty dla kabli,  system prawidłowego prowadzenia oraz tzw. pola parkingowe 
dla niewykorzystanych wyprowadzeń spliterów. Obudowa jest solidnie wykonana 
i gwarantuje ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz czynnikami śro-
dowiskowymi.

Nazwa kkNr                     
Szafa FDH3000 mała 72 porty SC/APC,
kabel 12J, 30 m FD3-AE072J00JAbP1
Szafa FDH3000 mała 144 porty SC/APC,
kabel 12J, 30 m FD3-AE144J00JbbP1
Szafa FDH3000 średnia 360 portów SC/APC,
kabel 24J, 30 m FD3-Ag360J00JDbP2
Szafa FDH3000 duża 432 porty SC/APC
kabel 24J, 30 m FD3-AJ432J00JCbP2
Szafa FDH3000 duza 864 porty SC/APC,
kabel 24J, 30 m FD3-AJ864J00JgbP2

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Studnia 760x1520 mm wraz z zestawem pokryw
pod szafę FDH3000 (małą i średnią) FMS-ACE100-KIT-A
Studnia 1220x1520 mm wraz z zestawem pokryw
pod szafę FDH3000 (małą i średnią) FMS-FD3EG-LKIT-A
Studnia 1220x1520 mm wraz z zestawem pokryw
pod szafę FDH3000 (dużą) FMS-FD3J-KIT-A
Cokół 150 mm pod szafę FDH3000 (małą i średnią) FD3-RSRE06
Opaska zaciskowa na kabel o max. śr. 175 mm
do szafy FDH3000 FD3-ACCSMCLMP

muFA POłąCzENiOwO-kOmuTACyJNA SFDC3000

Mufa posiada możliwość wykonywania połączeń spawanych 
a także wtykowych na specjalnym polu krosowym, wypo-
sażonym w adaptery SC/APC. Mufa może także stanowić 
punkt rozdzielczy sieci PON. W tym celu posiada specjalną 
przestrzeń, umożliwiającą montaż do 3 spliterów, w postaci 
modułów plug-and-play.

Nazwa kkNr                     
mufa połączeniowo-komutacyjna SFDC3000-24 FD3S-24J0000P0
mufa połączeniowo-komutacyjna SFDC3000-48 FD3S-48J0000P0
mufa połączeniowo-komutacyjna SFDC3000-72 FD3S-72J0000P0
mufa połączeniowo-komutacyjna SFDC3000-96 FD3S-96J0000P0

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Uchwyt do montażu na ścianie, słupie do SFDC3000 FD3S-ACC-P01
Spliter 1x32, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1AJJ
Spliter 1x16, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1CJJ
Spliter 1x8, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1JJJ
Spliter 1x4, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-MPP1NJJ

mODuły SPLiTEROwE DO FDH3000

Moduły spliterowe przeznaczone są do stosowania w punk-
tach dystrybucyjnych sieci PON, m.in.: FDH3000i, FSB, sza-
fach zewnętrznych FDH3000 oraz w mufach SFDC3000. Są 
w pełni zgodne z normami dotyczącymi spliterów optycz-
nych i posiadają bardzo dobre parametry techniczne. Prze-
noszą pasmo sygnału od 1260nm to 1650nm. Moduły posia-
dają wejście w postaci wtyku SC/APC oraz liczbę wyjść, zależną od stopnia podziału, 
w postaci zarobionych wtykami SC/APC kabli.
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Max.
tłumienie

Typowe 
tłumienie

Jednorodność Tłumienność 
odbicia

Kierunkowość

Podział

1x2 3.7 dB 3.1 dB 0.8 dB ≥ 55 dB ≥ 55 dB

1x4 7.3 dB 6.2 dB 1.4 dB ≥ 55 dB ≥ 60 dB

1x8 10.7 dB 9.8 dB 1.0 dB ≥ 55 dB ≥ 60 dB

1x16 13.5 dB 13.2 dB 1.5 dB ≥ 55 dB ≥ 60 dB

1x32 16.7 dB 16.5 dB 2.0 dB ≥ 55 dB ≥ 60 dB

Nazwa kkNr                     
Spliter 1x32, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-mPP1AJJ
Spliter 1x16, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-mPP1CJJ
Spliter 1x8, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-mPP1JJJ
Spliter 1x4, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-mPP1NJJ
Spliter 1x2, wejście SC/APC, wyjście SC/APC FPS-mPP1wJJ

gNiAzDO AbONENCkiE FTX

Gniazdo abonenckie FTX dedykowane jest 
do zastosowań FTTH. Przeznaczone jest do 
montażu na ścianie i stanowi zakończenie 
sieci operatora w mieszkaniu użytkownika.  
Ze względu na płaską i kompaktową obudo-
wę wygląda estetycznie po zamontowaniu. 
Umożliwia wykonanie do 2 spawów termicz-
nych oraz mechanicznych. Dostęp do wnętrza 
zabezpiecza specjalna śruba. Wejścia dla kabla znajdują się u dołu, z lewej strony 
oraz w tylnej części obudowy. Kolor RAL9010.

Cechy:
wymiary 115mm x 80mm x 25mm (WxSzxG); �
Pojemność 2x SC lub 1x LC-duplex; �
klasa IP20. �

Nazwa kkNr                     
gniazdo abonenckie FTX-1xLC/APC FTX-7029 1 111-01
gniazdo abonenckie FTX-1xSC/APC FTX-7029 1 131-01
gniazdo abonenckie FTX-1xLC/APC, pigtail FTX-7029 1 151-01
gniazdo abonenckie FTX-1xSC/APC, pigtail FTX-7029 1 171-01
gniazdo abonenckie FTX-2xLC/APC FTX-7029 1 111-02
gniazdo abonenckie FTX-2xSC/APC FTX-7029 1 131-02
gniazdo abonenckie FTX-2xLC/APC, pigtail FTX-7029 1 151-02
gniazdo abonenckie FTX-2xSC/APC, pigtail FTX-7029 1 171-02
gniazdo abonenckie FTX, puste FTX-7029 1 001-02

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Gniazdo SC/APC simplex SM bez kołonierza 6824 2 271-27
Zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip  6824 2 350-02
Osłonka do gniazd długa
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gNiAzDO AbONENCkiE HybRiD 4 PLuS 4 

Abonenckie gniazdo naścienne Hybrid 4 
Plus 4, przeznaczone jest do sieci światło-
wodowych, miedzianych lub mieszanych 
FO/Cu. Posiada dwa przepusty do montażu 
gniazd typu Keystone oraz dla maksymal-
nie 4 gniazd światłowodowych. Znajduje 
zastosowanie również jako rozwiązanie 
hybrydowe, np. wyposażone w 1 gniazdo RJ11/RJ45 i adapter FO. Gniazdo może 
być początkowo wyposażone częściowo, uwzględniając przyszły rozwój sieci. We-
wnątrz obudowy znajduje się uchwyt do mocowania spawów światłowodowych 
oraz przestrzeń do zmagazynowania zapasu kabla. Obudowa w łatwy sposób za-
ciska się na podstawie. Dodatkowo może być zabezpieczona nakrętką lub śrubą 
kodowaną, zabezpieczającą przed niepowołanym dostępem. W obudowie można 
montować gniazda z zabezpieczeniem laserowym.

Cechy:
Wymiary: 93x126x50 mm. �

Możliwe wyposażenie: 
2 moduły RJ11/RJ45; �
4 gniazda SC, E2000, FC; �
2 gniazda LC, SC duplex; �
Wg wymagań klienta. �

Montaż:
naścienny lub na korytku kablowym. �

Nazwa kkNr                     
Naścienne gniazdo światłowodowe Hybrid 2xSC/APC 7029 1 00x-02
Naścienne gniazdo światłowodowe Hybrid niewyposaż 7029 1 002-00
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gNiAzDO PRzEPuSTOwE SC FRONTCLiP 

Gniazdo przepustowe światłowodowe SC FrontClip 
jest rozwiązaniem opracowanym przez firmę ADC 
KRONE. Jest to rozwiązanie, które posiada wszystkie 
zalety standardu SC ale zostało rozszerzone o dodat-
kowe dwie cechy:

sposób mocowania FrontClip; �
opcjonalne zabezpieczenie laserowe. �

System mocowania FrontClip umożliwia szybki i prosty, 
beznarzędziowy montaż i demontaż złącz światłowo-
dowych w polu przełącznicy. Element mocujący stano-
wi sprężysta blaszka. Powoduje to bardzo dobre dopasowanie złącza do otworów 
mocujących wykonanych z dużymi tolerancjami. Do montażu i demontażu złącz 
nie jest potrzebny śrubokręt, wykorzystywany do wkręcania /wykręcania śrub 
mocujących lub zwalniania tradycyjnych klipsów metalowych. Praca montażowa 
z wykorzystaniem złącz światłowodowych z systemem mocowania FrontClip jest 
szybka i bezpieczna.

Nazwa kkNr                     
gniazdo SC/uPC simplex Sm FrontClip 6824 2 271-16
gniazdo SC/APC simplex Sm FrontClip 6824 2 271-15
gniazdo SC/uPC duplex Sm FrontClip 6824 2 273-16
gniazdo SC/APC duplex Sm FrontClip 6824 2 273-15
gniazdo SC/uPC simplex Sm Standard 6824 2 271-13
gniazdo SC/APC simplex Sm Standard 6824 2 271-12
gniazdo SC/uPC duplex Sm Standard 6824 2 273-13
gniazdo SC/APC duplex Sm Standard 6824 2 273-12

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip – Niebieskie  6824 2 350-01 
Zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip – Zielone 6824 2 350-02 
Zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip – Żółte 6824 2 350-04 
Zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip – Szare 6824 2 350-05 
Zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip – Czerwone 6824 2 350-09

zAbEzPiECzENiE LASEROwE

Zabezpieczenia laserowe oferowane są 
w 5 różnych kolorach, co może zostać wy-
korzystane dla barwnego kodowania torów 
światłowodowych. Wyposażeniem złączy 
SC FrontClip są również wkładki przeciw ku-
rzowe, które mocuje się po dowolnej stro-
nie nie wykorzystywanego do połączenia 
złącza. Płaskie czoło wkładki może zostać 
wykorzystane również jako nakładka opiso-
wa, którą po wyjęciu ze złącza można zamocować na kablu stacyjnym o dowolnej 
średnicy.

Nazwa kkNr                     
zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip
– Niebieskie  6824 2 350-01 
zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip
– zielone 6824 2 350-02 
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PATCHCORDy, PigTAiLE i gNiAzDA

Kable krosowe (patchcordy), pigtaile, adaptery służą do tworzenia połączeń 
w torach światłowodowych. Aby zapewnić niską tłumienność wtrąceniową 
oraz wysoką tłumienność odbicia, elementy te są wykonywane i wykańczane 
z ogromną starannością i precyzją. Proces polerowania podczas produkcji wtyków 
światłowodowych jest szczegółowo monitorowany w celu uzyskania wysokiej ja-
kości powierzchni. Zapewnia to niezawodne funkcjonowanie złączy nawet po ich 
wielokrotnym łączeniu i rozłączaniu. Wszystkie oferowane przez nas patchcordy, 
pigtiale oraz adaptery są całościowo testowane.

PATCHCORDy z iDENTyFikACJą świETLNą TRACERLigHT®

Patchcordy TracerLight® stanowią system 
identyfikacji połączeń. Są to specjalnie zapro-
jektowane i wykonane światłowodowe kable 
krosowe z klipsami na obu końcach, a także 
źródła napięcia elektrycznego. Przyłożenie na-
pięcia do wtyku na jednym końcu kabla powoduje świecenie wtyków na obu jego 
końcach. Identyfikacja odbywa się bez przerw i zakłóceń transmitowanych sygna-
łów optycznych. Rozwiązanie sprawdza się doskonale w obiektach o dużej liczbie 
połączeń krosowych oraz tam, gdzie wymagana jest niezawodność połączenia.
Korzyści:

Oszczędność czasu - zakończenia patchcordów są szybko identyfikowane; �
Bezpieczeństwo - brak błędów w czasie  �

 rekonfiguracji połaczeń;
Łatwość - podczas identyfikacji końców  �

 patchcordów nie przerywamy transmisji 
 danych;

Trwałość - wysoka jakość wykonania  �
 gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

Nazwa kkNr                     
Jednomodowe
Patchcord TracerLight Sm LC-LC FTL-C/C-kXXXm
Patchcord TracerLight Sm LC-SC FTL-7/C-kXXXm
Patchcord TracerLight Sm SC-SC FTL-7/7-kXXXm

wielomodowe
Patchcord TracerLight mm LC-LC 50/125 FTL-P/P-kXXXm
Patchcord TracerLight mm LC-SC 50/125 FTL-9/P-kXXXm
Patchcord TracerLight mm SC-SC 50/125 FTL-9/9-kXXXm

wielodomowe Om3
Patchcord TracerLight Om3 LC-LC FTL-PPkXXXm
Patchcord TracerLight Om3 LC-SC FTL-9PkXXXm
Patchcord TracerLight Om3 SC-SC FTL-99kXXXm   
* dł. w metrach. Typowe dugości 001 = 1metr, 002 = 2 metry, 003 = 3 metry, 
005 = 5 metrów, 006 = 6 metrów, 010 = 10 metrów, 015 = 15 metrów

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
TracerLight źródło FTL-PS
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gNiAzDO LC

Nazwa kkNr                     
gniazdo Sm Duplex LC/uPC Standard 7048 1 019-00
gniazdo Sm Duplex LC/APC Standard 7048 1 020-00
gniazdo Sm Duplex LC/uPC FrontClip 7048 1 025-00
gniazdo Sm Duplex LC/APC FrontClip 7048 1 026-00

zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip
– żółte 6824 2 350-04 
zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip
– Szare 6824 2 350-05 
zabezpieczenie laserowe do gniazda SC Front Clip
– Czerwone 6824 2 350-09 

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Nakładka przeciwkurczowa długa 6824 3 245-00
Gniazdo SM Duplex LC/APC Standard 7048 1 020-00
Gniazdo SM Duplex LC/UPC FrontClip 7048 1 025-00
Gniazdo SM Duplex LC/APC FrontClip 7048 1 026-00

gNiAzDO E2000 

Nazwa kkNr                     
gniazdo Sm E2000/APC z klipsem 6824 2 300-20
gniazdo Sm E2000/PC z klipsem 6824 2 300-18

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Zatrzask do wtyku E2000, biały E2WHITE-LEVER
Zatrzask do wtyku E2000, czarny E2BLACK-LEVER
Zatrzask do wtyku E2000, czerwony E2RED-LEVER
Zatrzask do wtyku E2000, niebieski E2BLUE-LEVER
Zatrzask do wtyku E2000, pomarańczowy E2ORANGE-LEVER
Zatrzask do wtyku E2000, żółty E2YELLOW-LEVER
Nakładka do gniazda E2000, źółta E2YELLOW-GATE
Nakładka do gniazda E2000, czerwona E2RED-GATE
Nakładka do gniazda E2000, pomarańczowa E2ORANGE-GATE
Nakładka do gniazda E2000, biała E2WHITE-GATE
Nakładka do gniazda E2000, niebieska E2BLUE-GATE
Nakładka do gniazda E2000, czarna E2BLACK-GATE

gNiAzDO FC 

Nazwa kkNr                     
gniazdo Sm FC/PC 6824 2 300-12
gniazdo Sm FC/APC 6824 2 300-47

gNiAzDO ST

Nazwa kkNr                     
gniazdo Sm ST/PC 6824 2 300-39

patchcOrDy, pigtaile i gniazDa
30
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Kod ACE:        XX  XX  -  XX  XX  -  XXXX

Długość sznura

Typ złączki na końcu

Typ kabla

AA   0,9 mm, luźny, SM9/125

BA   2,0 mm, LSZH, SM9/125

DA   2,8 mm LSZH, SM9/125
CA   2,4 mm LSZH, SM9/125

OA   duplex LSZH SM9/125

BQ   kabel typu brekout

Przykładowo:
0255   długość = 25,5 m

* = o jakośco RL
1 45 dB (PC)
2 50 dB (UPC

)

3 60 dB (APC 8 )0

1 włókno
2 włókna
4 włókna
8 włókien

12 włókien
16 włókien
24 włókna

01
02
04
08
12
16
24

Liczba włókien

* = o jakości RL
45 dB (PC)
50 dB (UPC)
60 dB (APC 8 )0

1
2
3

Typ złączki na początku

wSkAzówki DOTyCząCE zAmAwiANiA PATCHCORDów świATłOwODOwyCH ORAz PigTAiLi

Przykład:
Patchcord duplex SC/PC - SC/PC, dł. = 5 metrów = 02S1-OAS1-0050

uwagi:
Na zamówienie dostępne są inne typy złączek i inne długości kabli.
Standardowym kolorem jednomodowych optycznych sznurów łączeniowych 
jest kolor żółty. Inne kolory są dostępne na specjalne zamówienie.
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POziOmy łąCzNik kąTOwy,   góRA i Dół,  45° i 90°

Nazwa kkNr                     
FgS-2x2, Poziomy łącznik w górę 45°, z pokrywą FgS-mu4A-C
FgS-2x2, Poziomy łącznik w dół 45°, z pokrywą FgS-mD4A-C
FgS-2x2, Poziomy łącznik w górę 90°, z pokrywą FgS-mu9A-C
FgS-2x2, Poziomy łącznik w dół 90°, z pokrywą FgS-mD9A-C
FgS-4x4, Poziomy łącznik w górę 45°, z pokrywą FgS-mu4E-A
FgS-4x4, Poziomy łącznik w dół 45° FgS-mD4E-A
FgS-4x4, Poziomy łącznik w górę 90°, z pokrywą FgS-mu9E-A
FgS-4x4, Poziomy łącznik w dół 90° FgS-mD9E-A
FgS-4x6, Poziomy łącznik w górę 45° FgS-mu4E-b
FgS-4x6, Poziomy łącznik w dół 45° FgS-mD4E-b
FgS-4x6, Poziomy łącznik w górę 90° FgS-mu9E-b
FgS-4x6, Poziomy łącznik w dół 90° FgS-mD9E-b

POziOmy łąCzNik TyPu T

Nazwa kkNr                     
FgS-2x2, Poziomy łącznik typu T, z pokrywą FgS-mHTA-C
FgS-4x4, Poziomy łącznik typu T FgS-mHRT-A
FgS-4x6, Poziomy łącznik typu T FgS-mHRT-b

POziOmy łąCzNik kRzyżOwy

Nazwa kkNr                     
FgS-2x2, Poziomy łącznik krzyżowy, z pokrywą FgS-mHXP-C
FgS-4x4, Poziomy łącznik krzyżowy FgS-mHXP-A
FgS-4x6, Poziomy łącznik krzyżowy FgS-mHXP-b

ADAPTER SySTEmu 2X2 - 4X4, 4X4 - 4X6

Nazwa kkNr                     
 FgS-2x2, Adapter z 4x4 na 2x2 FgS-mDSA-AC
 FgS-4x4, Adapter z 4x6 na 4x4 FgS-mSDA-Ab
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DukTy świATłOwODOwE FibERguiDE®

System duktów światłowodowych FibreGuide jest zestawem koryt zaprojekto-
wanych w celu zapewnienia maksymalnej ochrony i właściwego prowadzenia 
połączeń światłowodowych kabli krosowych i wielowłóknowych kabli prefabry-
kowanych. Trasa prowadzenia następuje pomiędzy przełącznicą, a urządzeniami 
aktywnymi. System FiberGuide gwarantuje utrzymanie na całej trasie kablowej 
wymaganego minimalnego promienia gięcia.
FiberGuide złożony jest z zestawu elementów o różnej szerokości i pojemności 
w zależności od ilości kabli krosowych. Dostępne warianty: 2”, 4”, 6” oraz 12” (5, 
10, 15 oraz 30 cm). 
System tworzą następujące elementy:

koryta: proste, pionowe i poziome; �
kolanka pionowe i poziome; �
przepusty; �
łączniki; �
zestawy połącznieniowe; �
elementy do mocowania; �
rury giętkie. �

DukT PROSTy

Nazwa kkNr                     
FgS-2x2  Dukt prosty FgS-mSHS-C
FgS-4X4  Dukt prosty FgS-mSHS-A
FgS-4X6  Dukt prosty FgS-mSHS-b 

łąCzNik

Nazwa kkNr                     
FgS-2x2  łącznik FgS-mJwR-C
FgS-4X4  łącznik FgS-mFAw-A
FgS-4X6  łącznik FgS-mFAw-b

POziOmy łąCzNik kąTOwy 45° i 90°

Nazwa kkNr                     
FgS-2x2, Poziomy łącznik kątowy 45°, z pokrywą FgS-mH4A-C
FgS-2x2, Poziomy łącznik kątowy 90°, z pokrywą FgS-mH9A-C
FgS-4x4, Poziomy łącznik kątowy 45° FgS-mH4E-A
FgS-4x4, Poziomy łącznik kątowy 90° FgS-mH9E-A
FgS-4x6, Poziomy łącznik kątowy 45° FgS-mH4E-b
FgS-4X6, Poziomy łącznik kątowy 90° FgS-mH9E-b
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NAkłADkA zAkOńCzENiOwA END CAP 

Nazwa kkNr                     
FgS-2x2, Nakładka zakończeniowa FgS-HmEC-C
FgS-4x4, Nakładka zakończeniowa FgS-HmEC-A
FgS-4x6, Nakładka zakończeniowa FgS-HmEC-b

ELEmENT SPuSTOwy DO uRząDzENiA - EXPRESS EXiT
(TyLkO DLA SySTEmów 4X4 ORAz 4X6)

Nazwa kkNr                     
FgS-2x2, Express Exit FgS-mEXP- A/b/F
FgS-4x4, Express Exit FgS-mEXP-E-A/b/F

ELEmENT SPuSTOwy DO uRząDzENiA - EXPRESS EXiT NiSki 
PROFiL (TyLkO DLA SySTEmów 4X4 ORAz 4X6)

podnosi wysokość całkowitą prowadzonego duk-
tu tylko o 5,1 cm.

Nazwa kkNr                     
FgS-2x2, Express Exit, niski profil FgS-mEXP-LP-A/b/F

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
System 2X2 (5x5cm)
FGS-2x2, Element spustowy, z pokrywą  FGS-MSDS-C
FGS-2x2, Element spustowy wydłużony, z pokrywą FGS-MDSP-C
FGS-2x2, Element spustowy wydłużony, z elestyczną tubą
(2”/60cm), z pokrywą   FGS-KDH2-C
FGS-2x2, Element spustowy lejkowaty, z łącznikiem FGS-MTRM-C
FGS-2x2, Zejście tubowe elastyczne, pojedyncze 2” z łącznikiem,
dł. 5’ (1,5m) FGS-MEX1-C-5F

System 4X4 (10x10cm)
FGS-4x4, Pokrywa  SNAP-ON dla FGS-MHRT-A FGS-SHRT-A
FGS-4x4, Pokrywa SNAP-ON dla FGS-MH9E-A FGS-SU9E-A
FGS-4x4, Pokrywa SNAP-ON dla FGS-MU9E-A FGS-SU9E-A
FGS-4x4, Pokrywa SNAP-ON dla FGS-MD9E-A FGS-SD9E-A
FGS-4x4, Pokrywa SNAP-ON dla FGS-MH4E-A FGS-SH4E-A

System 4X12 (10x30cm)
FGS-4x12, Dukt prosty FGS-MSHS-F
FGS-4x12, Łącznik FGS-MFAW-F
FGS-4x12, Łącznik poziomy typu T FGS-MHRT-F/B
FGS-4x12, Poziomy łącznik kątowy 90st  FGS-MH9E-F
FGS-4x12, Nakładka zakończeniowa FGS-HMEC-F

materiał montażowy
Uchwyt mont. duktów typ A  8017 4 001-00 
Uchwyt mont. duktów typ B  8017 4 002-00
Uchwyt mont. duktów typ C  8017 4 003-00 
Uchwyt mont. duktów typ D  8017 4 005-00
Uchwyt mont. duktów typ N  8017 4 004-00
Uchwyt mont. duktów typ PA  8017 4 009-11
Uchwyt mont. duktów typ S  8017 4 009-00
Wspornik mont. do ściany krótki  FGS-BTBS-C 
Wspornik mont. do ściany długi  FGS-BTBL-C

Dukty pionowe 2x2 (5x5cm)
FGS-2x2, Dukt pionowy, szczelinowy 1,8 m
z pokrywą i materiałem montażowym FGS-KTW1-C
FGS-2x2, Dukt pionowy 1,8 m
z pokrywą i materiałem montażowym FGS-KTW4-C
FGS-2x2, Dukt  pionowy, szczelinowy 1,8 m bez pokrywy FGS-MSHS-C
FGS-2x2, Pokrywa dla duktu pionowego 1,8m FGS-MSHC-C
FGS-2x2, Uniwersalny materiał montażowy
dla duktu pionowego FGS-HWMB-C

Dukty św
iatłOw

ODOw
e fiberguiDe®
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ACEmikro 10 mm i ACEmikro Db 12 mm
Minikabel do mikrokanalizacji CTMC-4mm 12xSM9/125
(2x12) G652.D  8006 9 887-00
Minikabel do mikrokanalizacji CTMC-4mm 24xSM9/125
(3x12) G652.D  8006 9 895-00
Minikabel do mikrokanalizacji LTMC-6mm 24xSM9/125
(2x12) G652.D  8007 4 816-00
Minikabel do mikrokanalizacji LTMC-6mm 36xSM9/125
(3x12) G652.D  8007 4 813-00
Minikabel do mikrokanalizacji LTMC-6mm 48xSM9/125
(4x12) G652.D 8007 4 815-00
Minikabel do mikrokanalizacji LTMC-6mm 72xSM9/125
(6x12) G652.D 8007 4 814-00
ACEmikro 12 mm
Minikabel do mikrokanalizacji LTMC-7mm 96xSM9/125
(8x12) G652.D 8007 4 812-00

mikROTubA ACEmikRO FP

Tuby wykonane są z materiału o podwyższonej ognio-
trwałości (oznaczenie LFH - Low Fire Hazard), są prze-
znaczone do stosowania w pomieszczeniach zamknię-
tych. Wykonane są standardowo  w kolorze białym.

Cechy: Znam. średnica zewn. [mm] Znam. średnica wewn. [mm]
ACEmikro FP 5mm  5,0  3,8
ACEmikro FP 10mm  10,0  8,0

Nazwa kkNr                     
ACEmikro FP 5 mm ACEmikRO FP 5
ACEmikro FP 10 mm ACEmikRO FP 10

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
ACEmikro FP 5 mm
Wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji EPFU
2xSM9/125 G652.D  EPFU-520007
Wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji EPFU
4xSM9/125 G652.D EPFU-520004
Wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji EPFU
8xSM9/125 G652.D EPFU-520008
Wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji EPFU
12xSM9/125 G652.D EPFU-520009

ACEmikro FP 10 mm 
Minikabel do mikrokanalizacji CTMC-4mm 12xSM9/125
(2x12) G652.D  8006 9 887-00
Minikabel do mikrokanalizacji CTMC-4mm 24xSM9/125
(3x12) G652.D  8006 9 895-00
Minikabel do mikrokanalizacji LTMC-6mm 24xSM9/125
(2x12) G652.D  8007 4 816-00
Minikabel do mikrokanalizacji LTMC-6mm 36xSM9/125
(3x12) G652.D  8007 4 813-00
Minikabel do mikrokanalizacji LTMC-6mm 48xSM9/125
(4x12) G652.D 8007 4 815-00
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Mikrokanalizacja światłowodowa  jest doskonałym rozwiązaniem dla budowy ela-
stycznych sieci miejskich. Poprzez zwielokrotnienie rur kanalizacji wtórnej zwięk-
sza wykorzystanie wolnej przestrzeni w kanalizacji oraz gęstość liczby włókien 
światłowodowych. Inwestor ponosi mniejsze koszty dla pojedynczego otworu 
poprzez:

obniżenie opłat na rzecz miast i gmin za posadowienie rur; �
redukcje kosztów wykonywanych przepustów (mniejsze przekroje); �
etapowość ponoszenie kosztów budowy sieci; �
dołożenie kabla nie wymaga prac ziemnych. �

Ponadto system mikrokanalizacji umożliwia:
budowę sieci miejskich o strukturze gwiaździstej i pierścieniowej, �

 z dowolną liczbą odgałęzień;
zwielokrotnianie rur istniejącej kanalizacji teletechnicznej; �
optymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni w kanalizacji; �
efektywny dobór wymiarów rury do średnicy instalowanego kabla. �

System mikrokanalizacji składa się z czterech zasadniczych elementów:
Wiązek włókien światłowodowych (EPFU) lub mikrokabli; �
Systemu pustych tub umieszczonych w kablach modularnych; �
Elementów do łączenia tub; �
Skrzynek dystrybucyjnych, rozgałęźników. �

mikROTubA ACEmikRO

Mikrotuba ACEmikro jest wykorzystywana do wdmuchi-
wania do istniejących rurociągów HDPE, z kolei mikrotuba 
ACEmikro DB, dzięki wzmocnionej ściance, może być bez-
pośrednio układana w ziemi. Ze względu na wytrzymałość 
pneumatyczną mikrotub 12 bar, można do nich wdmuchiwać 
mikrokable lub wiązki EPFU. Występują w 12 kolorach i są dostarczane na bębnach.

Cechy:
 Znam. średnica zewn. [mm] Znam. średnica wewn. [mm]
ACEmikro 5 mm  5,0  3,8 
ACEmikro 10 mm  10,0  8,0
ACEmikro 12 mm  12,0  9,6
ACEmikro DB 12 mm 12,0  8,0

Nazwa kkNr                              
ACEmikro 5 mm ACEmikRO 5
ACEmikro 10 mm ACEmikRO 10
ACEmikro 12 mm ACEmikRO 12
ACEmikro Db 12 mm ACEmikRO.Db.12

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
ACEmikro 5 mm
Wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji
EPFU 2xSM9/125 G652.D  EPFU-520007
Wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji
EPFU 4xSM9/125 G652.D EPFU-520004
Wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji
EPFU 8xSM9/125 G652.D EPFU-520008
Wiązka włókien światłowodowych do mikrokanalizacji
EPFU 12xSM9/125 G652.D EPFU-520009
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ACENET Di kAbEL mODuLARNy DO kANALizACJi PiERwOTNEJ 

Kabel modularny ACEnet DI przeznaczony jest do bez-
pośredniego montażu w kanalizacji pierwotnej 110 
mm. Rozwiązanie stosowane do budowy światłowo-
dowych sieci szkieletowych. Pojemność od 3 do 24 
mikrorurek ACEmikro.

Cechy:
Ilość rurek
/ średnica

Znam.
średnica 
zewn.
[mm]

Znam.
średnica 
zewn. mikro-
rury
[mm]

Znam.
średnica 
wewn. mikro-
rury
[mm]

ACEnet DI 3/7 3/7 18,1 7,0 5,5

ACEnet DI 3/10 3/10 25,0 10,0 8,0

ACEnet DI 3/12 3/12 29,9 12,0 9,6

ACEnet DI 5/10 5/10 30,6 10,0 8,0

ACEnet DI 7/7 7/7 25,0 7,0 5,5

ACEnet DI 7/10 7/10 33,4 10,0 8,0

ACEnet DI 7/12 7/12 41,0 12,0 9,6

ACEnet DI 13/5 13/5 30,6 5,0 3,8

ACEnet DI 13/7 13/7 35,7 7,0 5,5

ACEnet DI 13/10 13/10 50,8 10,0 8,0

Nazwa kkNr                     
ACEnet Di 3/7  ACENET Di 3/7 
ACEnet Di 3/10 ACENET Di 3/10
ACEnet Di 3/12 ACENET Di 3/12
ACEnet Di 5/10  ACENET Di 5/10
ACEnet Di 7/7  ACENET Di 7/7
ACEnet Di 7/10  ACENET Di 7/10
ACEnet Di 7/12  ACENET Di 7/12
ACEnet Di 13/5  ACENET Di 13/5
ACEnet Di 13/7  ACENET Di 13/7
ACEnet Di 13/10  ACENET Di 13/10

ACENET Db kAbEL mODuLARNy
DO bEzPOśREDNiEgO zAkOPANiA

Kabel modularny ACEnet DB przeznaczony jest do 
bezpośredniego zakopania w ziemi. Rozwiązanie sto-
sowane do budowy światłowodowych sieci szkiele-
towych. Pojemność od 3 do 24 mikrorurek ACEmikro.

Cechy: 
Ilość rurek/ 
średnica

Znam.
średnica 
zewn.
[mm]

Znam.
średnica 
zewn. 
mikrorury
[mm]

Znam.
średnica wewn. 
mikrorury
[mm]

ACEnet DB 3/7 3/7 25,0 7,0 5,5

ACEnet DB 3/10 3/10 27,4 10,0 8,0

ACEnet DB 3/12 3/12 32,3 12,0 9,6

ACEnet DB 5/10 5/10 34,8 10,0 8,0

ACEnet DB 7/7 7/7 28,0 7,0 5,5

ACEnet DB 7/10 7/10 38,4 10,0 8,0

ACEnet DB 7/12 7/12 44,4 12,0 9,6

ACEnet DB 13/5 13/5 33,0 5,0 3,8

ACEnet DB 13/7 13/7 39,9 7,0 5,5

ACEnet DB 13/10 13/10 57,8 10,0 8,0

Nazwa kkNr                     
ACEnet Db 3/7  ACENET Db 3/7
ACEnet Db 3/10 ACENET Db 3/10
ACEnet Db 3/12 ACENET Db 3/12
ACEnet Db 5/10  ACENET Db 5/10
ACEnet Db 7/7  ACENET Db 7/7
ACEnet Db 7/10  ACENET Db 7/10
ACEnet Db 7/12  ACENET Db 7/12
ACEnet Db 13/5  ACENET Db 13/5
ACEnet Db 13/7  ACENET Db 13/7
ACEnet Db 13/10  ACENET Db 13/10

ACENET mC LFH kAbEL mODuLARNy O PODwyżSzONEJ
OgNiOTRwAłOśCi

Kabel modularny o podwyższonej ogniotrwałości stanowi wiązkę 
1, 2, 4, 7, 12, 19 lub 24 mikrotub wykonanych z materiału typu 
LFH o zewnętrznej średnicy 5 lub 10 mm. Do zastosowań we-
wnętrznych spełniając wymagania w zakresie przepisów ppoż. 
wewnątrz budynków. Między tubami a płaszczem z materiału LFH 
znajduje się linka ułatwiająca zerwanie płaszcza.

Nazwa kkNr                     
ACEnet mC LFH, 2x 5/3,5 mC-LFH0-0205
ACEnet mC LFH, 4x5/3,5 mC-LFH0-0405
ACEnet mC LFH, 7x5/3,5 mC-LFH0-0705
ACEnet mC LFH, 12x5/3,5 mC-LFH0-1205
ACEnet mC LFH, 19x5/3,5 mC-LFH0-1905
ACEnet mC LFH, 24x5/3,5 mC-LFH0-2405-0110
ACEnet mC LFH, 2x10/8 mC-LFH0-0210
ACEnet mC LFH, 4x10/8 mC-LFH0-0410
ACEnet mC LFH, 7x10/8 mC-LFH0-0710
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RuRy OSłONOwE HDPE – kANALizACJA wTóRNA

Rury osłonowe służą do ochrony kabli optotelekomuni-
kacyjnych, kabli modularnych i mikrotub.  Kanał jest wy-
konany z polietylenu HDPE (wysokiej gęstości) i posiada 
wewnątrz rowki zwiększające odległość wdmuchiwania.

Nazwa kkNr                     
Rura osłonowa HDPE 32 karbowana mC-Du0R-0132-0335
Rura osłonowa HDPE 40 karbowana mC-Du0R-0140-0370
Rura osłonowa HDPE 50 karbowana mC-Du0R-0150-0460

złąCzkA TubOwA PROSTA

Złączka tubowa prosta umożliwia połączenie jednej mikro-
tuby z drugą o tej samej średnicy.

Nazwa kkNr                     
złączka tubowa redukcyjna 5 mm ACE mm 5
złączka tubowa redukcyjna 7 mm ACE mm 7
złączka tubowa redukcyjna 10 mm ACE mm 10
złączka tubowa redukcyjna 12 mm ACE mm 12

złąCzkA TubOwA REDukCyJNA

Złączka tubowa redukcyjna umożliwia połączenie mikrotub
o różnej średnicy.

Nazwa kkNr                     
złączka tubowa redukcyjna 5-7 mm ACE mR 5/7
złączka tubowa redukcyjna 7-10 mm ACE mR 7/10
złączka tubowa redukcyjna 10-12 mm ACE mR 10/12

złąCzkA TubOwA kOńCOwA

Złączka tubowa końcowa umożliwia zakończenie pustej mikro-
tuby.

Nazwa kkNr                     
złączka tubowa końcowa 5 mm ACE mE 5
złączka tubowa końcowa 7 mm ACE mE 7
złączka tubowa końcowa 10 mm ACE mE 10
złączka tubowa końcowa 12 mm ACE mE 12

złąCzkA TubOwA REguLOwANA

Złączka tubowa regulowana umożliwia zapewnienie gazosz-
czelność na połączeniu mikrotuba-kabel.

Nazwa kkNr                     
złączka tubowa regulowana 5 mm ACE mwb 5
złączka tubowa regulowana 7 mm ACE mwb 7
złączka tubowa regulowana 10 mm ACE mwb 10
złączka tubowa regulowana 12 mm ACE mwb 12

złąCzkA TubOwA zAmykAJąCA

Złączka tubowa zamykająca służy do połącze-
nia dwóch mikrotub przy zastosowaniu tech-
niki wdmuchiwania w środku ciągu kablowego
w dwóch kierunkach.

Nazwa kkNr                     
złączka tubowa zamykająca 5 mm mCCO-CDC-0105

TRóJNik my

Trójnik MY jest dzielonym elementem rozgałęźnym, 
który pozwala wykonać odgałęzienie kabli modular-
nych ACEnet.

Cechy DI i ACEnet DB: 
Znam.
średnica wewn. 
rury głównej
[mm]

Znam.
średnica wewn.
odgałęzienia
[mm]

Trójnik MY 32 mm z odgałęzieniem 25 mm 32,0 25,0

Trójnik MY 32 mm z odgałęzieniem 32 mm 32,0 32,0

Trójnik MY 40 mm z odgałęzieniem 25 mm 40,0 25,0

Trójnik MY 40 mm z odgałęzieniem 32 mm 40,0 32,0

Trójnik MY 40 mm z odgałęzieniem 40 mm 40,0 40,0

Trójnik MY 50 mm z odgałęzieniem 25 mm 50,0 25,0

Trójnik MY 50 mm z odgałęzieniem 32 mm 50,0 32,0

Trójnik MY 50 mm z odgałęzieniem 40 mm 50,0 40,0

Trójnik MY 50 mm z odgałęzieniem 50 mm 50,0 50,0

Nazwa kkNr                     
Trójnik my 32 mm z odgałęzieniem 25 mm ACE my 32/32/25
Trójnik my 32 mm z odgałęzieniem 32 mm ACE my 32/32/32
Trójnik my 40 mm z odgałęzieniem 25 mm ACE my 40/40/25
Trójnik my 40 mm z odgałęzieniem 32 mm ACE my 40/40/32
Trójnik my 40 mm z odgałęzieniem 40 mm ACE my 40/40/40
Trójnik my 50 mm z odgałęzieniem 25 mm ACE my 50/50/25
Trójnik my 50 mm z odgałęzieniem 32 mm ACE my 50/50/32
Trójnik my 50 mm z odgałęzieniem 40 mm ACE my 50/50/40
Trójnik my 50 mm z odgałęzieniem 50 mm ACE my 50/50/50

PuSzkA POłąCzENiOwA mP

Puszka połączeniowa MP jest to dzielona puszka do wy-
konywania połączeń wiązek prefabrykowanych ACEnet 
DI i ACEnet DB. Dostępne są wersje zarówno pojedyncze, 
jak i podwójne.
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SkRzyNkA DySTRybuC yJNA, TyP 01 (Db-01T)

Skrzynka DBT 01 umożliwia łączenie kabli, 
rozgałęzianie kabli modularnych lub rozdzie-
lanie tub kabli optotelekomunikacyjnych. 
Typowe zastosowanie to łączenie mikrotub 
zewnętrznego kabla modularnego z we-
wnętrznym kablem modularnym przy wejściu 
do budynku. Skrzynkę można montować na ścianie lub bezpośrednio w kanałach 
kablowych. Skrzynka jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w pomieszcze-
niach zamkniętych.

Nazwa kkNr                     
Skrzynka dystrybucyjna typu 01 Db-01T

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Zestaw dławików na rurki elastyczne do przełącznicy DB 01,
4 x Ø13 mm, z odcinkiem rurki elastycznej Ø13 mm
o długości 10 m  DBAC-01-TG
Dławik typu PG do przełącznicy DB 01, dla kabli
o średnicy Ø 4 - 11 mm (PG 9) DBAC-01-PG-0411
Dławik typu PG do przełącznicy DB 01, dla kabli
o średnicy Ø 6 - 16 mm (PG 16) DBAC-01-PG-0616

SkRzyNkA DySTRybuC yJNA, TyP 02 (Db-02T)

Skrzynka DBT 02 umożliwia rozgałęzianie 
kabli modularnych lub rozdzielanie tub kabli 
optotelekomunikacyjnych. Typowe zastoso-
wanie to łączenie mikrotub zewnętrznego 
kabla modularnego z wewnętrznym kablem 
modularnym przy wejściu do budynku. Prze-
łącznicę można montować na ścianie lub bezpośrednio w kanałach kablowych. 
Skrzynka jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach za-
mkniętych.

Nazwa kkNr                     
Skrzynka dystrybucyjna typu 02 Db-02T

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Zestaw dławików na rurki elastyczne do przełącznic DB 02,
05 i 09 6 x Ø13 mm, z odcinkiem rurki elastycznej Ø13 mm
o długości 15 m DBAC-02-TG
Dławik typu PG do przełącznicy DB-02, DB-05 lub DB-09
dla kabli o średnicy Ø 9 - 20 mm (PG 21) DBAC-02-PG-0920
Dławik typu PG do przełącznicy DB-02, DB-05 lub DB-09
dla kabli o średnicy Ø 17 - 27 mm (PG 29) DBAC-02-PG-1727
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Cechy:
Znam.
średnica wewn.
rury głównej
[mm]

Znam.
średnica 
wewn.
rury bocznej
[mm]

Puszka połączeniowa pojedyncza MP 32 mm 32,0 -

Puszka połączeniowa pojedyncza MP 40 mm 40,0 -

Puszka połączeniowa pojedyncza MP 50 mm 50,0 -

Puszka połączeniowa podwójna MP 32 mm 32,0 32,

Puszka połączeniowa podwójna MP 40 mm 40,0 40,0

Puszka połączeniowa podwójna MP 50 mm 50,0 50,0

Nazwa kkNr                     
Puszka połączeniowa pojedyncza mP 32 mm ACE mPS 32/32
Puszka połączeniowa pojedyncza mP 40 mm ACE mPS 40/40
Puszka połączeniowa pojedyncza mP 50 mm ACE mPS 50/50
Puszka połączeniowa podwójna mP 32 mm ACE mPD 32/32/32/32
Puszka połączeniowa podwójna mP 40 mm ACE mPD 40/40/40/40
Puszka połączeniowa podwójna mP 50 mm ACE mPD 50/50/50/50

łąCzNik DO RuR OSłONOwyCH PROSTy

Łącznik do rur osłonowych prosty umożliwia po-
łączenie dwóch kanałów kablowych o jednakowej 
średnicy.

Nazwa ilość kkNr                     
łącznik do rur osłonowych prosty 32 mm 10 szt. mCCO-STS-0132
łącznik do rur osłonowych prosty 40 mm 10 szt. mCCO-STS-0140
łącznik do rur osłonowych prosty 50 mm 10 szt. mCCO-STS-0150

łąCzNik DO RuR OSłONOwyCH REDukCyJNy

Łącznik do rur osłonowych redukcyjny umożliwia 
połączenie dwóch rur o różnej średnicy.

Nazwa ilość kkNr                     
łącznik do rur osłonowych redukcyjny
32 mm - 40 mm 10 szt. mCCO-SRS-0132-0140
łącznik do rur osłonowych redukcyjny 
40 mm - 50 mm 10 szt. mCCO-SRS-0140-0150
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SkRzyNkA DySTRybuCyJNA, TyP 05 (Db-05T)

Skrzynka DBT 05 umożliwia rozgałęzianie kabli modu-
larnych lub rozdzielanie tub kabli optotelekomunika-
cyjnych. Jej duża szerokość umożliwia zaginanie tub 
o 180°, można montować na ścianie lub bezpośred-
nio w kanałach kablowych. Skrzynka jest przezna-
czona wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach 
zamkniętych.

Nazwa kkNr                     
Skrzynka dystrybucyjna typu 05 Db-05T

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Zestaw dławików na rurki elastyczne do przełącznic DB 02,
05 i 09 6 x Ø13 mm, z odcinkiem rurki elastycznej Ø13 mm
o długości 15 m DBAC-02-TG
Dławik typu PG do przełącznicy DB-02, DB-05 lub DB-09
dla kabli o średnicy Ø 9 - 20 mm (PG 21) DBAC-02-PG-0920
Dławik typu PG do przełącznicy DB-02, DB-05 lub DB-09
dla kabli o średnicy Ø 17 - 27 mm (PG 29) DBAC-02-PG-1727

SkRzyNkA DySTRybuCyJNA z kASETą świATłOwODOwą,
TyP 09 (Db-09u)

Skrzynka DB 09U umożliwia łączenie i rozdzielanie ka-
bli optotelekomunikacyjnych z zastosowaniem kaset 
na spawy. Konstrukcja skrzynki umożliwia stosowanie 
kabli nieprzeciętych oraz zaginanie tub o 180°. Typowe 
zastosowanie to łączenie włókien wejściowych wiązek 
lub kabli optotelekomunikacyjnych z włóknami wy-
chodzących wiązek lub kabli. Skrzynkę można montować na ścianie lub bezpośred-
nio w kanałach kablowych. Skrzynka jest przeznaczona wyłącznie do stosowania 
w pomieszczeniach zamkniętych.

Nazwa kkNr                     
Skrzynka dystrybucyjna, typ 09,
z czterema kasetami z osłonami typu ANT Db-09u-Ab
Skrzynka dystrybucyjna, typ 09, 
z czterema kasetami z osłonami termokurczliwymi Db-09u-Hb

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Zestaw dławików na rurki elastyczne do przełącznic DB 02,
05 i 09 6 x Ø13 mm, z odcinkiem rurki elastycznej Ø13 mm
o długości 15 m DBAC-02-TG
Dławik typu PG do przełącznicy DB-02, DB-05 lub DB-09
dla kabli o średnicy Ø 9 - 20 mm (PG 21) DBAC-02-PG-0920
Dławik typu PG do przełącznicy DB-02, DB-05 lub DB-09
dla kabli o średnicy Ø 17 - 27 mm (PG 29) DBAC-02-PG-1727
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SzAFy i OSPRzęT LiNiOwy

Zewnętrzne szafy i osprzęt liniowy służą, jako punkty dystrybucyjne i połącze-
niowe rur i kabli optotelekomunikacyjnych. Mufy chronią  spawy włókien przed 
czynnikami atmosferycznymi i mechanicznymi. Można umieszczać je w zasob-
nikach w celu zapewnienia ich lepszej dostępności. Studnie kablowe zapewniają 
dostęp do instalacji układanej pod ziemią. Można w nich instalować także stelaże 
zapasu kabla.  

SzAFA zEwNęTRzNA uNiCAb-VARiO

Wielofunkcyjna szafa zewnętrzna UniCab zapew-
nia bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń. Szafa 
chroni wewnętrzne komponenty przed wpływa-
mi pogodowymi, zakłóceniami elektromagne-
tycznymi oraz ekstremalnymi temperaturami. 
UniCab-Vario nie wymaga konserwacji, gdyż wy-
konana jest z odpornego na czynniki zewnętrzne 
plastiku. Podwójne ściany zapewniają kontrolę nad warunkami wewnętrznymi. 
Możliwe jest zamontowanie szafy UniCab-Vario o tych samych lub o większych 
gabarytach w zamian za istniejącą szafę, bez demontażu istniejących urządzeń. 
Cechy:

Materiał: włókno szklane wzmocnione poliwęglanem; �
Kolor: podobny do RAL 7038; �
Zakres temperatur: -40°C ÷ +50°C; �
Ekranowanie do 1 Ghz. �

Nazwa kkNr                     
unicab-Vario 1050 7056 1 001-00
unicab-Vario 1450 7056 1 002-00
unicab-Vario 2050 7056 1 003-00

zEwNęTRzNA SkRzyNkA SC-00

Skrzynia SC-00 cechuje się zwartą budową i niewiel-
kimi wymiarami. Jest odporna na działanie czyn-
ników atmosferycznych i mechanicznych. W skład 
standardowego wyposażenia skrzynki wchodzi szyna 
montażowa na kable modularne. Konstrukcja skrzynki 
gwarantuje zachowanie minimalnego promienia za-
gięcia kabli oraz tub mikrokanalizacyjnych. Dodatko-
wo obudowę można wyposażyć w uchylną skrzynkę 
zakończeniową (TB-M, TB-L) z kasetami na spawy. Jest przystosowana do zamon-
towania zamka z wkładką cylindryczną.

Cechy:
Wymiary: 1420 (wraz z podstawą) x320x225 mm; �
Obudowa klasy IP 44 z polimerów wzmacnianych włóknem szklanym; �
System umożliwiający układanie tub (Ø 3, 5, 10 i 12 mm); �
Miejsce na zapas kabla; �
Płyta montażowa: 276 x 600 x 6 mm; �
Szyna montażowa; �
Ułatwiony montaż dzięki uchwytowi na zawiasach. �

Nazwa kkNr                     
zewnętrzna skrzynka SC-00, 1420x320x225 mm,
z płytą montażową SC-00E
zewnętrzna skrzynka SC-00, 1420 x 320 x 225 mm, 
z uchwytem na zawiasach i systemem prowadzenia tub SC-00E-R

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Zestaw do układania rur w skrzynce SC-00 SCAC-00L-TM
Skrzynka zakończeniowa średnia, z 4 kasetami,
osłonami termokurczliwymi   TB-MS1-HB
Skrzynka zakończeniowa średnia z polem krosowym
pole krosowe na 16 adapterów SC TB-MP1-HA-16S
Skrzynka zakończeniowa średnia z polem krosowym
na 12 adapterów ST TB-MP1-HA-12C
Skrzynka zakończeniowa duża na 8 kaset
z osłonami termokurczliwym TB-LS1-HD

SkRzyNki zEwNęTRzNE uNibOX

Skrzynka UniBox jest rozwiązaniem stosowanym na ze-
wnątrz, przeznaczonym do montażu na ścianie. Zapewnia 
ochronę przed czynnikami zewnętrznymi na poziomie 
IP54. Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość mon-
tażu zarówno pola krosowego dla sieci światłowodowej, 
jak i tradycyjnej łączówki 10-parowej dla sieci miedzianej. 
Pojemność skrzynki zależy od jej rozmiarów.
Cechy:

Kolor: RAL 9002; �
Materiał: poliester; �
Skrzynki zapewniają ochronę przed czynnikami atmosferycznymi; �
Wyposażenie: kasety spawu KRONE; �
Prowadnice zapewniają bezpieczeństwo oraz rzetelność instalacji. �

Nazwa kkNr                     
Obudowa unibox ii bez zamka 7016 2 200-00
Obudowa unibox iii bez zamka 7016 2 300-00
Obudowa unibox iV bez zamka 7016 2 400-00
Obudowa uNibOX iii z zamkiem typ EuROLOCk i kluczem 7016 2 330-00
Obudowa uNibOX iV z zamkiem typ EuROLOCk i kluczem 7016 2 430-00
mocowanie do uNibOX ii 7016 2 721-00
mocowanie do uNibOX iii 7016 2 731-00
mocowanie do uNibOX iV 7016 2 741-02

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Moduł światłowodowy Gf-Hvt 12xSC/APC SM 6833 2 201-02
Moduł światłowodowy Gf-Hvt 12xSC/PC SM 6833 2 201-03
Moduł światłowodowy Gf-Hvt 12xSC/UPC SM 6833 2 203-04
Moduł światłowodowy Gf-Hvt 12xE2000/APC SM  6833 2 208-02
Moduł światłowodowy Gf-Hvt 12xFC/APC SM 6833 2 201-05
Osłona termiczna spawu 6800 2 033-25
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muFA świATłOwODOwA 24/240

Mufa przeznaczona do organizacji spawów termicz-
nych oraz włókien łączonych kabli światłowodowych 
różnego typu. Pełni funkcje naprawcze, rozgałęźne 
oraz przelotowe. Standardowo mufa wyposażona jest 
w 1 kasetę na 24 spawy. Obudowę można rozbudować 
o kolejne kasety spawów światłowodowych. Całkowita 
pojemność mufy to 10 kaset na 24 złącza każda.

Zakres temperatur: 0d-40°C do +65 °C; �
Szczelność: IP65; �
Wymiary 500x230x230 mm; �
Mufa składa się z bazy, kopuły oraz  zapewniającą  �

 hermetyczną ochronę uszczelki O-ring wraz z obejmą mocującą;
Wejścia kablowe: 6 okrągłych Ø25 mm,  �

 1 owalne 75x45 mm;
W zestwie znajdują się termokurczliwe  �

 osłonki wejść kablowych;
Umożliwia montaż spliterów światłowodowych; �
Możliwy montaż muf na słupie. �

Nazwa kkNr                     
mufa światłowodowa na 24 spawy, wyposażona w 6 wejść
okrągłych Ø25mm i 1 owalne 75x45 mm 6800 1 024-00

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Dodatkowa kaseta na 24 spawy 6769 2 024-00

STuDNiA kAbLOwA z-6

Studnia kablowa Z-6 dzięki niewielkiej masie jest eko-
nomiczna w transporcie oraz łatwa w montażu. Podwójne 
ścianki zapewniają konstrukcyjną wytrzymałość na nacisk 
i obciążenie boczne. Obciążalność pokrywy spełnia wymagania 
w klasie B125, wg. normy EN124. Możliwy montaż pod ziemią. 
W przypadku zastosowania dodatkowego pierścienia istnieje 
możliwość instalacji nad istniejącym okablowaniem.

Zastosowanie:
Pokrywa żeliwna przy montażu na poziomie gruntu; �
Pokrywa plastikowa przy montażu 500 mm pod    �

 poziomem gruntu.

Wymiary:     dł. x szer. x gł.
Skrzynia, wymiary zewnętrzne 1250 x 550 x 610 mm; �
Skrzynia, wymiary wewnętrzne 1000 x 300 x 550 mm; �
Wymiary otworu  100 x 300 mm; �
Zewnętrzny pierścień  1250 x 550 x 200 mm. �

Materiały:     Masa:
Skrzynia  polietylen  29 kg; �
Pokrywa, typ P  polietylen  13 kg; �
Rama nośna  stal galwanizowana  5 kg; �
Pokrywa, typ C  żeliwo sferoidalne 2 x 17 kg; �
Rama pokrywy  stal galwanizowana 27 kg; �
Pierścień podstawy polietylen  10 kg. �

Nazwa kkNr                     
Studnia kablowa typu z6 z plastikową pokrywą HH-z6-P
Studnia kablowa typu z6 z pokrywą z żeliwa sferoidalnego HH-z6-C
Studnia kablowa typu z6 z plastikową pokrywą 
i pierścieniem w podstawie HH-z6-P1
Studnia kablowa typu z6 z pokrywą z żeliwa sferoidalnego 
i pierścieniem w podstawie HH-z6-C1m

STuDNiA kAbLOwA TyPu z-7

Studnia kablowa Z-7 dzięki niewielkiej masie jest ekonomiczna 
w transporcie oraz łatwa w montażu. Podwójne ścianki zapew-
niają konstrukcyjną wytrzymałość na nacisk i obciążenie bocz-
ne. Obciążalność pokrywy spełnia wymagania w klasie B125, 
wg. normy EN124. Możliwy montaż pod ziemią. 

Zastosowanie:
Pokrywa żeliwna przy montażu na poziomie gruntu; �
Pokrywa plastikowa przy montażu 500 mm pod    �

 poziomem gruntu.

Wymiary:    dł. x szer. x gł.
Skrzynia, wymiary zewnętrzne 1600 x 700 x 860 mm; �
Skrzynia, wymiary wewnętrzne 1350 x 450 x 800 mm; �
Wymiary otworu  1350 x 450 mm. �

Materiały:     Masa:
Skrzynia  polietylen  55 kg; �
Pokrywa, typ P  polietylen  25 kg; �
Rama nośna  stal galwanizowana 14 kg; �
Pokrywa, typ C  żeliwo sferoidalne 2 x 17 kg; �
Rama pokrywy  stal galwanizowana 32 kg. �

Nazwa kkNr                     
Studnia kablowa typu z7 z plastikową pokrywą HH-z7-P
Studnia kablowa typu z7 z pokrywą z żeliwa sferoidalnego HH-z7-C

STuDNiA kAbLOwA TyPu z-8

Studnia kablowa Z-8 dzięki niewielkiej masie jest ekonomicz-
na w transporcie oraz łatwa w montażu. Podwójne ścianki 
zapewniają konstrukcyjną wytrzymałość na nacisk i obciąże-
nie boczne. Obciążalność pokrywy spełnia wymagania w klasie 
B125, wg. normy EN124. Możliwy montaż pod ziemią. W przy-
padku zastosowania dodatkowego pierścienia istnieje możliwość 
instalacji nad istniejącym okablowaniem.

Zastosowanie:
Pokrywa żeliwna przy montażu na poziomie gruntu; �
Pokrywa plastikowa przy montażu 500 mm pod    �

 poziomem gruntu.

Wymiary:    dł. x szer. x gł.
Skrzynka, wymiary zewnętrzne 1250 x 550 x 410 mm; �
Skrzynka, wymiary wewnętrzne 1000 x 300 x 350 mm; �
Wymiary otworu  100 x 300 mm; �
Zewnętrzny pierścień  1250 x 550 x 200 mm. �
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Materiały:     Masa:
Skrzynka  polietylen  15 kg �
Pokrywa, typ P  polietylen  13 kg �
Rama nośna  stal galwanizowana 5 kg �
Pokrywa, typ C  żeliwo sferoidalne 2 x 17 kg �
Rama pokrywy  stal galwanizowana 27 kg �
Pierścień podstawy polietylen  10 kg �

Nazwa kkNr                     
Studnia kablowa typu z8 z plastikową pokrywą HH-z8-P
Studnia kablowa typu z8 z pokrywą z żeliwa sferoidalnego HH-z8-C
Studnia kablowa typu z8 z plastikową pokrywą
i pierścieniem w  podstawie HH-z8-P1m
Studnia kablowa typu z8 z pokrywą z żeliwa sferoidalnego
i pierścieniem w podstawie HH-z8-C1m

zASObNik H1

Zasobnik H1 służy do ochrony jednej mufy przed czyn-
nikami mechanicznymi oraz do magazynowania zapa-
su kabla. Zasobnik może być otwierany w przypadku 
modyfikowania sieci. Zasobnik jest przeznaczony do 
zakopania w ziemi wraz z pokrywą na głębokości co 
najmniej 300 mm pod poziomem gruntu.

Miejsce montażu:
Chodniki lub tereny zielone

Wymiary:   dł. x szer. x gł.
Skrzynka
wymiary zewnętrzne  1050 x 450 x 350 mm
Skrzynka
wymiary wewnętrzne  950 x 350 x 300 mm

Materiały:
Pokrywa:  polietylen
Skrzynka:  polietylen

Nazwa kkNr                     
zasobnik H1, prostokątny, z plastikową pokrywą HH-H1-P

zASObNik H2

Zasobnik H2 służy do ochrony jednej lub więcej muf 
światłowodowych przed czynnikami mechanicznymi 
oraz do magazynowania zapasu kabla. Zasobnik może 
być otwierany w przypadku modyfikowania sieci. 
Studnia kablowa jest przeznaczona do zakopania w 
ziemi wraz z pokrywą na głębokości co najmniej 300 
mm pod poziomem gruntu.

Miejsce montażu:
Chodniki lub tereny zielone
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Wymiary:   średnica x wys.
Skrzynka
wymiary zewnętrzne  1000 x 550 mm
Skrzynka
wymiary wewnętrzne  950 x 500 mm

Materiały:
Pokrywa:  polietylen
Skrzynka:  polietylen

Nazwa kkNr                     
zasobnik H2 z okrągłą, plastikową pokrywą HH-H2-P

NAśCiENNA SzAFkA zAPASu kAbLA

Naścienna szafka przeznaczona jest do prze-
chowania około 120 metrów kabla o średnicy do 
10 mm.
 
Wymiary szafki: 610x610x105 mm.
Szafka składa się z dwóch elementów; 
obudowy naściennej oraz stelaża zapasu kabla.

Nazwa kkNr                     
Obudowa naścienna szafki zapasu kabla 610x610x105 mm  6769 3 166-08
Stelaż naścienny szafki zapasu kabla 6769 3 166-09
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zAwiESiA kAbLOwE RibE

System zawiesi niemieckiej firmy RIBE stosowany jest podczas montażu napo-
wietrznych światłowodowych kabli samonośnych (tzw. ADSS). Najczęściej sieć 
tego typu buduje się z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury energetycznej 
średniego i niskiego napięcia. Głównymi elementami systemu są: elementy na-
prężające, zawiesia oraz tłumiki drgań.
W celu prawidłowego doboru komponentów uwzględnia się:

dokładny rozstaw słupów/masztów oraz ich liczbę, �
dozwolone obciążenie słupa; �
typ kabla światłowodowego (średnica, ilość włókien, wytrzymałość); �
materiał (stal, drewno, beton, dielektryk); �
dobór właściwych systemów mocowań. �

zAwiESiA

Za pomocą zawiesia samonośny kabel jest przymocowany do słupa. Dobór moco-
wania ściśle związany jest z średnicą kabla oraz rozstawem pomiędzy słupami.
Na pojedyncze mocowanie podwieszające składają się: 
1. Zawiesie
2. Pręt wsporczy
3. Pierścień

 

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 12.4 mm, ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
zawiesie na kabel, rozstaw do 80m  Tg 126 100
Pręt wsporczy na kabel, rozstaw do 80m Lg 126 050 s
Pierścień na kabel, rozstaw do 80m E 5119

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
12.4, 6xSM(3x2), 4,5kN 8006 9 863-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80, 
12.4, 8xSM(4x2), 4,5kN  8006 9 873-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
12.4, 12xSM(6x2), 4,5kN 8006 9 865-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
12.4, 24xSM(6x4), 4,5kN 8006 9 861-00

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 12.7mm, ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
zawiesie na kabel, rozstaw do 80m  Tg 132 100
Pręt wsporczy na kabel, rozstaw do 80m Lg 132 050 s
Pierścień na kabel, rozstaw do 80m E 5119

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-120,
24xSM(6x4), 5,8kN 8006 9 853-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS120,
12xSM(6x2), 5,8kN  8006 9 871-00

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 13.0mm, ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
zawiesie na kabel, rozstaw do 80m  Tg 126 100
Pręt wsporczy na kabel, rozstaw do 80m Lg 126 050 s
Pierścień na kabel, rozstaw do 80m E 5119

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
24xSM(6x4), 6,5kN  8006 9 862-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
12xSM(6x2), 6,5kN  8006 9 864-00

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 13.4mm, ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
zawiesie na kabel, rozstaw do 80m  Tg 138 101
Pręt wsporczy na kabel, rozstaw do 80m Lg 138 051 s
Pierścień na kabel, rozstaw do 80m E 5119

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
48xSM(6x6), 4,5kN  8006 9 888-00

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 13.5mm, ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
zawiesie na kabel, rozstaw do 80m  Tg 138 101
Pręt wsporczy na kabel, rozstaw do 80m Lg 138 051 s
Pierścień na kabel, rozstaw do 80m E 5119

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-120,
48xSM(6x8), 5,8kN 8006 9 896-00

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 14.9mm, ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
zawiesie na kabel, rozstaw do 80m  Tg 126 100
Pręt wsporczy na kabel, rozstaw do 80m Lg 126 050 s
Pierścień na kabel, rozstaw do 80m E 5119

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
96xSM(8x12), 4,5kN 8007 4 026-00
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ELEmENTy NAPRężAJąCE

Element napręża kabel przymocowany do słupa. Umożliwia realizowanie zakoń-
czeń linii oraz naciągu linii. Musi być także instalowany, w przypadku zakręcania 
linii powyżej granicznego kąta. Dobór mocowania ściśle związany jest z średnicą 
kabla oraz rozstawem pomiędzy słupami.
Na pojedyncze mocowanie naprężające składają się: 
1. Element naprężający 
2. Pierścień

 

ELEmENT NAPRężAJąC y DLA kAbLA O śREDNiCy 12.4mm, 
ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
Element naprężający na kabel, rozstaw do 80m Ag 132 058 s
Pierścień F 10 186

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
12.4, 6xSM(3x2), 4,5kN 8006 9 863-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
12.4, 8xSM(4x2), 4,5kN  8006 9 873-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
12.4, 12xSM(6x2), 4,5kN 8006 9 865-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
12.4, 24xSM(6x4), 4,5kN 8006 9 861-00

ELEmENT NAPRężAJąC y DLA kAbLA O śREDNiCy 12.7mm,
ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
Element naprężający na kabel, rozstaw do 80m Ag 132 058 s
Pierścień F 10 186

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-120,
24xSM(6x4), 5,8kN 8006 9 853-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS120,
12xSM(6x2), 5,8kN  8006 9 871-00

ELEmENT NAPRężAJąC y DLA kAbLA O śREDNiCy 13.0mm,
ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
Element naprężający na kabel, rozstaw do 80m Ag 132 058 s
Pierścień F 10 186

zaw
iesia kablOw

e ribe
34

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 12.7mm, ROzSTAw mAX. 80-120 m

Nazwa kkNr                     
zawiesie na kabel, rozstaw do 80-120m  Tg 192 125
Pręt wsporczy na kabel, rozstaw do 80-120m uTA 132 171 lis
Pierścień na kabel, rozstaw do 80-120m F 12 006

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-120,
24xSM(6x4), 5,8kN 8006 9 853-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-120,
12xSM(6x2), 5,8kN  8006 9 871-00

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 13.0mm, ROzSTAw mAX. 80-120 m

Nazwa kkNr                     
zawiesie na kabel, rozstaw do 80-120m  Tg 192 125
Pręt wsporczy na kabel, rozstaw do 80-120m uTA 132 171 lis
Pierścień na kabel, rozstaw do 80-120m F 12 006

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
24xSM(6x4), 6,5kN  8006 9 862-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
12xSM(6x2), 6,5kN  8006 9 864-00

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 13.5mm, ROzSTAw mAX. 80-120 m

Nazwa kkNr                     
zawiesie na kabe, rozstaw do 80-120m  Tg 216 127
Pręt wsporczy na kabe, rozstaw do 80-120m uTA 140 172 lis 
Pierścień na kable, rozstaw do 80-120m F 12 006

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-120,
48xSM(6x8), 5,8kN 8006 9 896-00

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 13.0mm, ROzSTAw mAX. 80-180 m

Nazwa kkNr                     
zawiesie na kabe, rozstaw do 80-180m  Tg 192 125
Pręt wsporczy na kabel, rozstaw do 80-180m uTA 132 171 lis
Pierścień na kabel, rozstaw do 80-180m F 12 006

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
24xSM(6x4), 6,5kN  8006 9 862-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
12xSM(6x2), 6,5kN  8006 9 864-00
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Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
24xSM(6x4), 6,5kN  8006 9 862-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
12xSM(6x2), 6,5kN  8006 9 864-00

ELEmENT NAPRężAJąCy DLA kAbLA O śREDNiCy 13.4mm,
ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
Element naprężający na kabel, rozstaw do 80m Ag 143 063 s
Pierścień F 10 186

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
48xSM(6x6), 4,5kN  8006 9 888-00

ELEmENT NAPRężAJąCy DLA kAbLA O śREDNiCy 13.5mm,
ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
Element naprężający na kabel, rozstaw do 80m Ag 143 063 s
Pierścień F 10 186

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-120,
48xSM(6x8), 5,8kN 8006 9 896-00

ELEmENT NAPRężAJąCy DLA kAbLA O śREDNiCy 14.9mm,
ROzSTAw mAX. 80 m

Nazwa kkNr                     
Element naprężający na kabel, rozstaw do 80m Ag 155 068 s
Pierścień F 10 186

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-80,
96xSM(8x12), 4,5kN 8007 4 026-00

ELEmENT NAPRężAJąCy DLA kAbLA O śREDNiCy 12.7mm,
ROzSTAw mAX. 80-120 m

Nazwa kkNr                     
Element naprężający na kabel, rozstaw do 80-120m Ag 132 079 s
Pierścień F 10 186

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-120,
24xSM(6x4), 5,8kN 8006 9 853-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-120,
12xSM(6x2), 5,8kN  8006 9 871-00
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zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 13.0mm, ROzSTAw mAX. 80-120 m

Nazwa kkNr                     
Element naprężający na kabel, rozstaw do 80-120m Ag 132 079 s
Pierścień F 10 186
  Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
24xSM(6x4), 6,5kN  8006 9 862-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
12xSM(6x2), 6,5kN  8006 9 864-00

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 13.5mm, ROzSTAw mAX. 80-120 m

Nazwa kkNr                     
Element naprężający na kabel, rozstaw do 80-120m Ag 143 086 s
Pierścień F 10 186

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-120,
48xSM(6x8), 5,8kN 8006 9 896-00

zAwiESiE DLA kAbLA O śREDNiCy 13.0mm, ROzSTAw mAX. 80-180 m

Nazwa kkNr                     
Element naprężający na kabel, rozstaw do 80-180m Ag 132 079 s
Pierścień F 10 186

Produkty powiązane:                                                                                                     
Nazwa                                                                                                  KKNr                   
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
24xSM(6x4), 6,5kN  8006 9 862-00
Kabel światłowodowy zewnętrzny, samonośny, ADSS-180,
12xSM(6x2), 6,5kN  8006 9 864-00

Tłumik DRgAń

Tłumik drgań jest bradzo ważnym elementem budowy sieci napowietrznej. Ma 
za zadanie gasić powstałe, m. in. na wskutek ruchu powietrza, drgania kabla. 
W większości przypadków stosuje się pojedynczy tłumi na każdą stronę, gdy roz-
staw pomiędzy słupami wynosi więcej niż 80-100 metrów. Dla sieci o rozstawie 
pomiędzy słupami 100 do 200 metrów zaleca się stosowanie podwójnego tłumika 
na każdą stronę słupa. 

Nazwa kkNr                     
Tłumik drgań Db 137 112  
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iNSTALACJA kAbLi świATłOwODOwyCH w PRzEłAzOwEJ
i NiEPRzEłAzOwEJ kANALizACJi wODNO-śCiEkOwEJ

Technologia mocowania i prowadzenia kabli światłowodowych Cable Runner 
została opracowana wspólnie przez inżynierów, specjalistów w zakresie sieci ka-
nalizacyjnej, jak również telekomunikacji. Pierwsze wdrożenie technologii miało 
miejsce ponad 10 lat temu w kanalizacji wodno-ściekowej we Wiedniu. Sieć ta 
liczy obecnie ponad 400km i jest przez cały czas rozbudowywana. Sukces wdro-
żeniowy oraz późniejsza eksploatacja zaowocowała wdrożeniami w wielu innych 
miastach na świecie. 
Technologia Cable Runner zakłada stosowanie różnych typów rozwiązań w zależ-
ności od średnicy kanalizacji wodno-ściekowej: 

System  � Flexible A – dla kanalizacji przełazowych - 900mm lub więcej 
 (w Polsce powyżej 1,0m);

System  � Flexible N – dla kanalizacji nieprzełazowej - 200 - 900mm 
 (w Polsce poniżej 1,0m);

System  � Flexible L – dla podłączeń budynków - min. 150mm.
Dla kanalizacji nieprzełazowej zakłada się wykorzystanie zdalnie sterowanego ro-
bota mogącego pracować w rurach o minimalnej średnicy 200mm.

SySTEm FLEXibLE A

System Flexible A stosuje się w kanalizacji przełazowej powyżej 1,0m. Instalacja 
trasy dla kabli odbywa się na wewnętrznej ścianie kanalizacji (np. betonowej, ce-
glanej, z tworzywa sztucznego) i odbywa się po uprzedniej inspekcji wideo stanu 
kanału.
Główne elementy systemu Flexible A:
a) uchwyty 
b) kable modularne dla mikrokabli światłowodowych lub rury HDPE 
c) gładkie pokrywy zabezpieczające
d) kołki mocujące
d) skrzynki dystrybucyjne
e) mikrokable światłowodowe, wiązki EPFU
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SySTEm FLEXibLE N

System Flexible N stosuje się w kanalizacji nieprzełazowej, poniżej 1m. System 
stanowią koryta, instalowane przez specjalnego robota. W następnym etapie 
w korytach instaluje się puste mikrotuby światłowodowe mikrokanalizacji świa-
tłowodowej.
Główne elementy systemu Flexible N:
a) koryto Flexible N
b) mikrotuby 
c) skrzynki dystrybucyjne
d) mikrokable światłowodowe, wiązki EPFU

SkRzyNki DySTRybuC yJNE i POłąCzENiOwE

Skrzynki dystrybucyjne i punkty połączeniowe dobierane są ściśle w zależności 
od typu i rozmiaru kanalizacji. W związku z tym występują w kilku rodzajach, 
w zależności od punktu instalacji. W miejscach wdmuchiwania wiązki do tuby 
używane są mufy otwieralne, umożliwiające łatwy dostęp do tub oraz umożliwia-
jące szybką rekonfiguracją sieci.

RObOT CAbLE RuNNER DO kANALizACJi NiEPRzEłAzOwEJ

Robot może być wykorzystany w kanałach o minimalnej średnicy 200mm. Ste-
rowanie jest zdalne, ze specjalnego kokpitu w pojeździe, w którym na ekranie 
monitora obsługujący widzi obraz z obrotowej kamery umieszczonej na robocie. 
Robot wyposażony jest w oświetlenie. Przed instalacją dokonuje się oceny kanału, 
zarówno w celu stwierdzenia konieczności czyszczenia, jak również w celu porów-
nania stanu kanału przed i po instalacji. 
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miERNiki SERii DTX   

Moduły światłowodowe do pomiaru całkowitej tłu-
mienności optycznej (OLTS) oraz kompaktowy moduł 
reflektometryczny Compact OTDR. Moduły OLTS po-
zwalające na pomiar tłumienności całkowitej dostępne 
są zarówno w wersji dla włókien jedno- jak i wielomo-
dowych oraz w wersji ze źródłami VCSEL do pomiaru 
torów Gigabitowych. Moduły dokonują jednoczesnego 
pomiaru długości optycznej oraz tłumienności optycz-
nej w obu oknach dla łącza duplex, następnie istnieje 
po zmianie konfiguracji przewodów dokonywany jest 
pomiar obu włókien w przeciwnym kierunku. Moduł 
Compact OTDR to kompaktowy reflektometr, pozwala-
jący na kontrolę zarówno jedno- jak i wielomodowych torów światłowodowych 
w zakresie do 20 km. Moduł dostępny jest albo, jako uzupełnienie pełnego mier-
nika DTX do pomiarów sieci miedzianych, albo w komplecie z jednostką główną 
miernika (wtedy jest to funkcjonalnie pełen reflektometr).

Nazwa kkNr                                 
DTX 1800 CableAnalyzer z mm Fiber modules, 
zawiera zestaw DTX-1800 oraz zestaw DTX-mFm DTX-1800-m
DTX 1800 CableAnalyzer z mm oraz Sm Fiber modules, 
zawiera zestaw DTX-1800 oraz zestawy DTX-mFm
i DTX-SFm DTX-1800-mS 
DTX 1200 CableAnalyzer z mm Fiber modules, 
zawiera zestaw DTX-1200 oraz zestaw DTX-mFm DTX-1200-m
DTX 1200 CableAnalyzer kit with mm oraz
Sm Fiber modules,
zawiera zestaw DTX-1200, oraz zestawy DTX-mFm
i DTX-SFm DTX-1200-mS 
zestaw do pomiarów światłowodów mm DTX-mFm2
zestaw do pomiarów światłowodów Sm DTX-SFm2
zestaw DTX-1800 wraz z OTDR
i zestawem światłowodowym DTX-1800-mSO iNTL
DTX 1800 CableAnalyzer z zestawem
Compact OTDR dla użytkowników DXT 
zawiera DTX-1800 iNTL oraz zestaw DTX-OTDR-kiT DTX-1800-0
zestaw jednostki głównej DTX-1800 oraz moduł OTDR DTX-QuAD-OTDR iNTL
zestaw OTDR dla użytkowników DTX DTX-OTDR-kiTOs
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Firma Fluke Networks jest twórcą i największym ekspertem w dziedzinie pomiarów 
i certyfikacji miedzianych oraz światłowodowych systemów transmisji danych. In-
nowacyjność oraz najwyższa jakość proponowanych rozwiązań sprawiają, że jest 
on światowym liderem w dziedzinie produkcji urządzeń do pomiarów, weryfikacji 
i certyfikacji systemów transmisji danych oraz rozwiązań z zakresu analizy sieci 
LAN i sieci rozległych. 

OPTiFibER - REFLEkTOmETR z FuNkCJAmi DODATkOwymi

Pełen reflektometr z wymiennymi wkładkami jedno i wie-
lomodowymi, dodatkowo reflektometr wyposażony jest 
w opcje pomiaru w czasie rzeczywistym oraz możliwość 
pomiaru mapy połączeń (prezentacja tylko i wyłącznie 
rozłącznych połączeń w torze). Ponadto opcjonalnie do-
stępny jest miernik mocy optycznej, wizualny lokalizator 
uszkodzeń VFL oraz kamera do inspekcji złącz światłowo-
dowych. Maksymalny zasięg dla kabli jednodomowych to 60 km, strefy martwe to 
odpowiednio około 1 metra dla zdarzeń oraz  5 metrów dla tłumienności.

Nazwa kkNr                     
OptiFiber OTDR dla włókien 62,5/125 µm OF-500-01
OPTiFibER OTDR, dla włókien 50/125 µm OF-500-01/50m
OptiFiber OTDR dla włókien 62,5/125 µm 
z modułem mocy optycznej OF-500-02
OptiFiber OTDR dla włókien 50/125 µm  
z modułem mocy optycznej OF-500-02/50m
OPTiFibER OTDR dla włókien Sm OF-500-03
zestaw OptiFiber OTDR do certyfikacji włókien 62,5/125 µm OF-500-10
zestaw OptiFiber OTDR do certyfikacji włókien 50/125 µm OF-500-10/50m
zestaw OptiFiber OTDR do certyfikacji włókien Sm, 
z modułem wyniesionym OF-500-13 
zestaw OptiFiber OTDR do certyfikacji włókien 62,5/125 µm, 
z modułem wyniesionym OF-500-15
zestaw OptiFiber OTDR do certyfikacji włókien 50/125 µm,  
z modułem wyniesionym OF-500-15/50m 
zestaw OptiFiber OTDR do certyfikacji włókien Sm
oraz 62,5/125 µm OF-500-35
zestaw OptiFiber OTDR do certyfikacji włókien Sm
oraz 50/125 µm OF-500-35/50m
zestaw OptiFiber OTDR do certyfikacji włókien Sm oraz mm,  
z modułem wyniesionym OF-500-45
OptiFiber moduł mm OTDR OFTm-5610b
OptiFiber moduł mm, Pm OTDR OFTm-5611b
OptiFiber moduł certyfikacyjny mm, Pm OTDR OFTm-5612b
OptiFiber moduł Sm OTDR OFTm-5730
OptiFiber moduł Sm, Pm OTDR OFTm-5731
OptiFiber moduł certyfikacyjny Sm, Pm OTDR OFTm-5732
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ViSiFAuLT (VFL)  

Źródło światła rubinowego 650 nm, pozwala na lokalizację mecha-
nicznych uszkodzeń kabli światłowodowych (pęknięć, zagięć, źle 
zamontowanych i uszkodzonych wtyków).

Nazwa kkNr                     
VisiFault (VFL) - lokalizator uszkodzeń kabli światłowodowych ViSiFAuLT
Adapter dla VisiFault dla złącz 1,25 mm (w tym LC oraz mu,  
bezpieczny beznarzędziowy montaż) NF380

zESTAw CzySzCząC y

Kompletny zestaw pozwalający na czyszczenie zarówno 
pigtaili i patchcordów, jak i gniazd przepustowych oraz 
portów światłowodowych w urządzeniach aktywnych
i sprzęcie pomiarów, o dowolnym standardzie złącz za-
równo 2,5, jak i 1,25 mm.

Nazwa kkNr                                   
zestaw do czyszczenia światłowodów: 
kostka, pióro, patyczki-waciki 1.25-2.5 mm,
10 kart, torba ochronna NFC-kiT-CASE
karty Czyszczące (5 sztuk, każda dla 12 złącz) NFC-CARDS-5Pk
kostka do czyszczenia światłowodów
(każda na ok. 800 złącz) NFC-CubE
zestaw uzupełniający: kostka, pióro,
patyczki-waciki 2.5 mm, 5 kart NFC-kiT-bOX
Pióro czyszczące do światłowodów
(10g/.35Oz/12mL) NFC-SOLVENTPEN
Patyczki-waciki średnica 1.25 mm NFC-SwAbS-1.25mm
Patyczki-waciki do czyszczenia złącz mPO oraz  mTP NFC-SwAbS-muLTiFib
Patyczki-waciki średnica 2.5 mm NFC-SwAbS-2.5mm

SimPLEFibER PRO – zESTAwy DO POmiARu TłumiENNOśCi 
CAłkOwiTEJ łąCz świATłOwODOwyCH

Uniwersalny miernik mocy optycznej pozwala-
jący na pomiar w zakresie od 10 do -60 dBm, dla 
wszystkich 6 długości fal optycznych (850, 1300, 
1310, 1490 oraz 1550 i 1625 nm). Miernik współ-
pracuje z wielomodowym źródłem światła LED dla 
długości fal 850 oraz 1300 nm, oraz laserowym 
źródłem jednomodowym dla długości fal 1310 oraz 
1550 nm. SimpleFiber PRO dostępny jest również
w zestawach z kamerą do inspekcji złącz światłowo-
dowych, zdalnymi identyfikatorami włókna oraz VisiFault’em.

Nazwa kkNr                     
Podstawowy zestaw SimPLiFibER PRO,
dla włókien wielomodowych FTk1000
Podstawowy zestaw SimPLiFibER PRO,
dla włókien jednomodowych FTk2000
zestaw SimPLiFibER PRO (mm) - zawiera miernik mocy,
źródło światła mm, Visifault, mikroskop FT140 oraz
identyfikator FiberFinder i akcesoria FTk1300
zestaw SimPLiFibER PRO (mm) - zawiera miernik mocy,
źródło światła mm, Visifault, kamerę Fiberinspector
mini FT500 oraz identyfikator FiberFinder i akcesoria FTk1350
kompletny zestaw SimPLiFibER PRO - zawiera miernik
mocy, źródło światła mm oraz źródło światła Sm, Visifault,
kamerę Fiberinspector mini FT500 oraz 2 identyfikatory
FiberFinder i akcesoria FTk1450

kAmERy DO iNSPEkCJi złąCz świATłOwODOwyCH

Pozwalają na kontrolę wtyków światłowodowych pigtaili 
i patchcordów oraz światłowodowych gniazd przepusto-
wych. Dostępne z dwoma typami powiększeń 250x oraz 
400x. Dostępne również w komplecie z zestawem do 
czyszczenia złącz światłowodowych.

Nazwa kkNr                     
Fiberinspector mini (mikroskop Video x200) FT500
Fiberinspector mini wraz z zestawem
do czyszczenia światłowodów FT525
Fiberinspector Pro (mikroskop Video x250, x400) FT600
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