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 Optický distribuční sloupový rozváděč OFAPole DB16C slouží jako distribuční bod závěsné optické 
trati, ve kterém jsou napojovány odchozí zákaznické drop kabely na páteřní závěsný optický kabel. Rozváděč 
umožňuje zavedení příchozího a odchozího páteřního optickeho kabelu, a to i v nepřerušené variantě. 
Rozvaděč je vybaven univerzální fixací páteřních kabelů, kabely lze fixovat za plášť nebo za tahové prvky. 
 Na zadní stěně rozváděče jsou uloženy rezervy trubiček s vlákny, přerušená trubička je navedena 
pomocí ochranné bužírky do výklopné kazety. V kazetě je uložena rezerva vláken. Separátní prostor kazety je 
určen k uložení svarů. Pigtaily jsou vedeny určeným otvorem na vnější stranu výklopné základny, kde je umís-
těna nosná maska konektorů. Oba vnitřní prostory je nutné osadit po dokončení montáže kryty (černé 
pryžové kryty prostoru pro uložení svarů, průhledný plastový kryt prostoru rezerv). Poté je teprve možné 
kazetu sklopit do zpět do rozváděče, kazeta je v rozváděči fixována západkami. Rozváděč je možné dodat 
pod označením DB16 také v bezkonektorové variantě, uzpůsobené k přímému napojení (svar) odchozích 
vláken (ve funkci nadzemní sloupové spojky).

 Účastnické dropkabely 
jsou do rozváděče zaváděny 

separátními vstupy krytými 
pryžovými ucpávkami 

/ průchodkami. Vstupy svým 
průměrem umožňují protažení 

zkompletovaného SC konektoru. 
Drop kabely jsou vedeny přes 

fixace výklopné základny ke 
konektorovému poli. V případě 

potřeby je možné průchodku do 
poloviny naříznout a osadit na 
dropkabel s již namontovaným 

konektorem. 

Rozváděč umožňuje zavedení 
16 účastnických dropkabelů 
a jejich pripojení na 16 SC 
konektorů. V rozváděči je 
možno uložit 24 samostatných 
svarů ve smrštitelné ochraně. 
Vnitřní kazeta je uzpůsobena 
pro umístění PLC splitteru. 
Rozváděč se připevňuje na 
sloup připáskováním. 
Rozváděč se uzavírá pomocí 
dvou klipů a je vybaven zámkem 
krytým pryžovou manžetou.

Vstupy napájecích
kabelů a prostor
uložení rezerv 

trubiček

Výklopná 
kazeta

Uložení
svarů

Uložení
rezerv
vláken

a pigtailů,
uložení 
splitterů

Kabelové vstupy

Nosná 
maska
konektorů

Tahové fixace
a omega vstup
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Rozměr boxu 305 × 235 × 105 (110*) mm
*) výška včetně krycí manžety zámku

705 000 008 
Objednací kód rozváděče:
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