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Patrový rozváděč OFA flight
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Patrový rozváděč OFA flight
 Patrový rozváděč OFA Flight slouží k ukončení sekundárního kabelu sítě x-PON v bytovém 
domě stávající zástavby, typicky na poschodí panelového domu. Podle vystrojené kapacity a počtu bytů 
na patře potom slouží obvykle pro 1-4 patra.
 Patrový rozváděč OFA Flight je vybaven třemi pozicemi pro průchodky / záslepky, které slouží 
pro vstup sekundárního kabelu a případné výstupy kabelů do dalších patrových rozváděčů, pokud je 
část kapacity sekundárního kabelu „provařena”. Rozváděč umožňuje uložení rezervy těchto kabelů na 
vyjímatelném vnitřním modulu, použitý princip umožňuje montáž a svařování mimo těleso rozváděče, 
a to ve vzdálenosti až 3,5m.
 Vnitřní modul je vybaven jednou kazetou modulu SAFeTNET SE Univerzální (viz. katalogový 
list „Moduly SAFeTNET) vybavené hřebínkem pro uložení čtyř ribbonových svárů (”hořčičný hřebínek”), 
případně jej lze zaměnit za hřebínek pro uložení 12 samostatných svárů (červený). Modul umožňuje 
osazení 12ti adaptérů typu SC nebo jiných, rozměrově shodných.  Adaptéry jsou ze strany konektorů 
kabelu chráněny krytem. Rozváděč není zamykatelný.
 Instalace viz. samostatný instalační návod.

Vnitřní modul - prostor pro 
uložení rezervy kabelů

Výstupy zákaznických 
kabelů (patchcordů)

Vstupy/výstupy sekundárních
(napájecích) kabelů

Zakrytovaný prostor 
konektorů na straně kabelu

Vrchní kryt

Otvory pro adaptéry 
(12x SC/E2000, 24x LC)
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Patrový rozváděč OFA Flight

Rozměry (vnější)

Otvory pro průchodky PG nebo záslepky

Instalace rozváděče

Počet průchodek v příbalu

Počet záslepek v příbalu

Upevnění modulu v rozváděči 

Kazeta v modulu

Standardně dodávaný hřebínek

Alternativně použitelný hřebínek

Počet pozic konentorů (adaptérů)

Obsah příbalu

Uzavření rozváděče

32 (32,5*) x 20 x 3,3 cm

3

2 ks PG9 s maticemi

pomocí dvou zajišťovacích západek

1 ks SAFeTNET SE Univerzální vč. krytu

univerzální (hořčičný) pro 4 ribbon. sváry

červený pro 12 svárů uložených ve 2 vrstvách

12 ks SC nebo rozměrově shodných 

2 ks průchodek PG9 s maticemi,
2 ks záslepek PG9 s maticemi,

3 ks hmoždinek, 3 ks vrutů,
4ks vázací pásek, 1 ks samolepka

„Pozor laserové záření”

Neuzamykatelné provedení

na stěnu pomocí hmoždinek a šroubů v příbalu 

2 ks PG9 s maticemi

*) včetně držáku pro otevření

Upevnění krytu konektorů na modulu pomocí dvou zajišťovacích západek

703 000 001Objednací kód

Alternativní hřebínek

Příbal rozváděče
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