Boxy
pro riser kabely
a pøísluenství

Rozváděče
zásuvky

odboèení k zákazníkovi
svar na vláknì
konektorový spoj

Boxy pro riser kabely a příslušenství
Kabely s vytažitelnými elementy pro postupné připojování zákazníků (riser kabely) představují jednu
z velice často používaných kabelových konstrukcí při realizaci vnitřních optických rozvodů ve stávajících bytových domech. Zákazníci jsou z instalovaného riser kabelu napojováni postupně, podle toho, jak požádají
o připojení na optickou síť. Riser kabel je nainstalován vertikálně jako páteřní vedení, ze kterého jsou vydělovány
vlákna pro jednotlivé zákazníky. Vydělování probíhá různými způsoby s využitím boxů pro riser kabely, viz
informace dále.

Riser box 1804

Rozváděče
zásuvky

Riser box 1804 slouží pro napojení zákazníka pomocí modulu
s vláknem vytaženého z „riser kabelu”, který je následovně nainstalován
(zatažen, zatlačen) do mikrotrubičky zavedené k zákazníkovi. Riser box
1804 slouží pro odbočení čtyř vnitřních mikrotrubiček 5/3,5 mm. Trubičky
jsou fixovány „zaříznutím” do výstupků na kraji boxu. Box je symetrický,
mikrotrubičky mohou odcházet směrem nahodu i dolů.
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Objednací číslo
705 001 804

Název
Odbočovací člen 1804 Riser Kabelu
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Rozměry
180×42×22

Počet výstupů
4

Boxy pro riser kabely a příslušenství
Riser box 1811
Riser box 1811 slouží pro napojení zákazníka pomocí pomocí separátního horizontálního kabelu,
který je v riserboxu napojen pomocí svaru na vlákno v riser kabelu. Riser box 1811 umožňuje uložení osmi
svarů, a dále je uzpůsoben pro zavedení osmi kabelů (případně mikrotrubiček s kabelem), které mohou
odcházet směrem nadoru, dolů, nebo případně i v kombinaci obou těchto směrů. Kabely/trubičky jsou
fixovány pomocí vázacích pásků. Alternativou je osazení boxu držákem dvojice duplesních SC adapterů
(nebo dvojice quadplaxních LC) a napojení zákazníka okonektorovaným kabelem.
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Rozváděče
zásuvky

Riser box 1811
lze dovybavit držákem
dvou duplexních adapterů (SC) nebo případně
dvojice quadplaxních
adapterů (LC). Blíže viz
obrázky níže a na následující straně

705 001 001
Držák pro 2×duplexní SC
konektor do boxu
705 001 1811

Objednací číslo
705 001 811

Název
Odbočovací člen 1811 Riser Kabelu
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Rozměry
182×107×35

Počet výstupů
8

Boxy pro riser kabely a příslušenství

705 001 001

Držák pro 2×duplexní SC konektor do boxu 705 001 1811

Rozváděče
zásuvky

Opravný kryt pro svar
Opravný kryt pro uložení jednoho svaru na optickém vákně
ITU-T G.657.B3. Kryt slouží pro například pro napojení dvou kabelů
EZ-Bend®. Opravný kryt lze použít na kabel nebo vnitřní trubičku do
průměru 5 mm. Vzhledem k malému poloměru vlákna jej lze užít
pouze na vlákně minimálně B3.

705 000 201

Oprav. kryt pro 1 svar pro trub. 5mm
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85×18×15 mm

