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Optická nadzemní sloupková spojka OSC–144 je určena pro
lokality střední hustoty osídlení, typicky pro zóny s rodinnými domky,
vesnické lokality nebo nesouvislou zástavbu. OSC–144 se dodává
v několika konﬁguracích a umožňuje zavedení 32 až 48 odchozích
účastnických kabelů a jejich napojení do kabelu vyššího proﬁlu,
případně lze v kazetovém organizéru osadit kazety se splittery.
Nadzemní spojka OSC–144 byla navržena pro maximální
komfort obsluhy. Vlastní sloupek nadzemní spojky slouží pro vstupy
mikrotrubiček a kabelů a jako organizér kabelových rezerv.
Mikrotrubičky nebo mikrotrubičkové svazky jsou tahově ﬁxovány
v prostoru soklu a vstupují přes průchodky do prostoru vlastní skříně
nadzemní spojky. Zde jsou mikrotrubičky ukončeny a vystupující
kabely opatřeny těsnícími prvky (WaterBlock). Kabelové rezervy
v délce 4–6 m jsou
sesvazkovány, stočeny a uloženy v prostoru zadní stěny.
Následně kabely
vstupují do rozváděče PBO T2, kde
jsou na vstupu tahově ﬁxovány a poté
navedeny do organizéru kazetového systému PBO T2.
Vlastní rozváděč PBO T2 je ve
skříni volně zavěšen.

Uvedený koncept umožňuje vyjmout tělo PBO T2 ze sloupku
a rozvinout svazek kabelových rezerv v délce 3–4 metry, což
zpravidla vyhoví možnosti montáže vláken v kabelářském
vozidle přistaveném např. na komunikaci vedle chodníku,
kde je postavena tato nadzemní spojka.

Svařování vláken
v kabelářském vozidle
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Optická nadzemní spojka OSC-144

Typ kabinetu:

Samostatně stojící optický distribuční kabinet / nadzemní spojka
ve vnější optické přístupové sítí, může plnit funkci splitterového koncentrátoru.

Objednací kód:

706 100 001_V
(V × Š × H)

Rozměry kabinetu:
Nadzemní část:

1125 × 440 × 200–250* mm (kabinet s podstavcem)

Skříň kabinetu:

705 × 440 × 200–250 mm (vlastní prostor kabinetu)

Hloubka základu:

600 mm (hloubka instalace pod terén)

Typ základu:

Separátní odnímatelný plastový základ pilíře, na který se upevňuje
podstavec sloupku.

Alternativní řešení :

Instalace kabinetu na pevnou plochu bez využití sestavy základu.

Prostupy kabelů a
trubiček do kabinetu:

Prostupy mikrotrubiček do kabinetu jsou přizpůsobovány konkrétní
technologii operátora, obvykle se využívají prostupy pro
samostatné silnostěnné mikrotrubičky.

Fixace prvků:

Kabely a trubičky se fixují k nosníku v prostoru podstavce.
3M™ PBO T2

Vnitřní rozváděč:
Počet pozic organizéru:

12 slotů (pozic) pro standardní kazety 3M™
PLC splittery instalované v rámci kazetového systému

Instalace splitterů:

IP55 (krytí vloženého rozváděče PBO T2)

Stupeň krytí:
Mechanická odolnost:
Uzavírání:
Barva:

IK10 (odolnost vloženého rozváděče PBO T2)
Kabinet je vybaven tříbodovým uzavíracím mechanismem uzpůsobeným
pro montáž standardní vložky. Univerzální vložku lze dodat s kabinetem.
Světle šedá (RAL 7035)

*) podle provedení rozváděče, základní hloubka je 200 mm
**) podle zvolené varianty optických kazet

Sloupek má separátně přístupný prostor rozváděče
a prostor v soklu, oba prostory jsou zamykatelné. Rozváděč se
osazuje na dodaný základ, případně jej lze přišroubovat
k dostatečně únosné pevné základně bez použití vlastního
základu. Je pouze nutné pamatovat na dostatečně dimenzované
prostupy kabelů. Základ je rozebíratelný a dodává se z důvodu
přepravy v samostatném balení, případně může být při přepravě
vložen v rozebraném stavu do prostoru soklu.
Detailní technická data rozváděče 3M™ PBO T2 a
kazetového systému 3M™ naleznete v samostatných
katalogových listech na webu www.ofacom.cz.
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144 svarů**

Max. kapacita svarů:

