Katalog FTTX 2017 – Skrzynki serii MSP1X

SKRZYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE MSP1X
Mufy i puszki światłowodowe są kompletowane na bazie uniwersalnych obudów z poliwęglanu (PC). Obudowy są wytrzymałe
mechanicznie (IK-08), niepalne (UL94-5V), odporne na ekstremalne warunki środowiskowe, zgodne z dyrektywą budowlaną CE
i dyrektywą RoHS. Standardowo skrzynki są przystosowane do montażu naściennego. W opcji uchwyty montażowe DIN35. W
wykonaniu standardowym pokrywy skrzynek są przykręcane. Niektóre warianty skrzynek mogą być wyposażone w pokrywkę na
zawiasach z zamkiem krzywkowym. Kolor szary RAL 7035.

MIKRO-MUFY MSP(Z)1S
Wymiary gabarytowe WxHxD, mm: 100x100x36.
Mikro-mufy skrzynkowe do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Skrzynki mają przykręcaną pokrywkę, dwa dławiki kablowe max PGM16 z przelotem Ф5-10mm oraz organizator włókien
światłowodowych z zasobnikami na 6 spojeń - S6 na spojenia zgrzewane lub F6 na spojenia mechaniczne Fibrlok.

Zakres stosowania MSP(z)1S
MSP1S mają kategorię eksploatacyjną C wg PN-EN61753-1 (osłony do instalacji wewnętrznych w warunkach kontrolowanych).
MSPz1S IP67 z przepustem wentylacyjnym mają kategorię eksploatacyjną U wg PN-EN61753-1 (organizatory do instalacji w
osłonach kat. A i G w warunkach niekontrolowanych).
Stosowanie tych skrzynek jako osłon kat. A i G wg PN-EN61753-1 jest dopuszczalne z uwzględnieniem warunków lokalnych.
MSPz1SE IP68, doszczelniane silikonem, mają kategorię eksploatacyjną A i G wg PN-EN61753-1 (osłony do instalacji
zewnętrznych w warunkach niekontrolowanych z bezpośrednią ekspozycją atmosferyczną).

Przykład zamówienia
MSPz1S-S6

Mikro-mufa wyposażona w dwa dławiki PGM16, przepust do wyrównywania ciśnienia, organizator włókna ze wspornikiem S6 na
6 spoin zgrzewanych, akcesoria kablowe oraz śruby do montażu naściennego.

Dane techniczne MSP(z)1S-S6
1. Puszka z pokrywą przykręcaną
2. Organizator włókien
3. Uchwyt spojeń S6
4. Dławiki kablowe PGM16
5. Przepust wentylacyjny (opcja)
6. Uchwyty kabli
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MUFY I PUSZKI MSP1
Wymiary gabarytowe WxHxD, mm: 130x130x36.
Skrzynki mają przykręcane pokrywki.

MSP(z)1-Z12
Mufa do 12 spojeń wyposażona w dławiki kablowe PGM12-PGM16
albo przepusty gumowe do kabli o średnicach ɸ5-10 mm (max 4 szt.).
Wzajemne położenie dławików/przepustów można fabrycznie
konfigurować (jednostronnie, przelotowo lub kątowo 90°).
Skrzynki zewnętrzne typu MSPz1 IP67 są wyposażone w dławiki
kablowe oraz przepust do wyrównywania ciśnienia.
Skrzynki są wyposażone w organizator zapasów tub/włókien oraz
uchylną kasetkę KSM12 dla 12 spojeń. W opcji jeden lub dwa uchwyty
F6 do spojeń mechanicznych Fibrlok. Podstawowe wyposażenie
obejmuje akcesoria montażowe do kabli oraz elementy do montażu
naściennego. W opcji uchwyty montażowe DIN35.

MSP1-FTTH-Z12
Skrzynka IP54 wyposażona w przepust gumowy „pass-drop”, który
umożliwia instalację kabla nieprzeciętego lub mikro-rurek o średnicach
ɸ6-10 mm oraz do 9 indywidualnie mocowanych kabli/mikro-rurek
drop ɸ3-5 mm.
Skrzynki są wyposażone w organizator zapasów tub/włókien oraz
uchylną kasetkę KSM12 dla 12 spojeń. W opcji jeden lub dwa uchwyty
F6 do spojeń mechanicznych Fibrlok. Podstawowe wyposażenie
obejmuje akcesoria montażowe do kabli oraz elementy do montażu
naściennego. W opcji uchwyty montażowe DIN35.

MSP1/4-S12
Puszka abonencka IP20 wyposażona w dławik kablowy (PGM12 lub
PGM16) oraz wspornik dla 4 adapterów złączy na bocznej ściance.
Skrzynki są wyposażone w organizator zapasów tub/włókien oraz
uchylną kasetkę KSM12 dla 12 spojeń. W opcji jeden lub dwa uchwyty
F6 do spojeń mechanicznych Fibrlok. Podstawowe wyposażenie
obejmuje akcesoria montażowe do kabli oraz elementy do montażu
naściennego. W opcji uchwyty montażowe DIN35.
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MSP(z)1-S6
Mufa do 6 spojeń wyposażona w dławiki kablowe PGM12-PGM16
albo przepusty gumowe do kabli o średnicach ɸ5-10 mm (max 4
szt.). Wzajemne położenie dławików/przepustów można fabrycznie
konfigurować (jednostronnie, przelotowo lub kątowo 90°).
Skrzynki zewnętrzne typu MSPz1 IP67 są wyposażone w dławiki
kablowe oraz przepust do wyrównywania ciśnienia.
W skrzynce znajduje się organizator do gromadzenia zapasów
tub/włókien światłowodowych z zasobnikiem S6 na 6 spojeń.
W opcji uchwyt F6 do spojeń mechanicznych Fibrlok.
Podstawowe wyposażenie obejmuje akcesoria montażowe do kabli
oraz elementy do montażu naściennego.
W opcji uchwyty montażowe DIN35.

MSP1/2-S6
Puszka abonencka IP20 wyposażona w dławik kablowy (PGM12
lub PGM16) oraz wspornik dla 2 złączy na bocznej ściance.
Adaptery SC lub LC Duplex mogą być montowane również w
ochronnym przepuście z elastomeru. Adaptery te można
wyposażyć w klapki ochronne, co pozwala na osiągnięcie stopnia
ochrony IP54.
W skrzynce znajduje się organizator do gromadzenia zapasów
tub/włókien światłowodowych z zasobnikiem S6 na 6 spojeń
zgrzewanych lub uchwytem F6 na spojenia mechaniczne Fibrlok.
Podstawowe wyposażenie obejmuje akcesoria montażowe do kabli
oraz elementy do montażu naściennego.
W opcji uchwyty montażowe DIN35.

Zakres zastosowania
Skrzynki MSP1 mają kat. eksploatacyjną C wg PN-EN61753-1 (warunki kontrolowane od -10ºC do +60 ºC)
Skrzynki MSPz1 IP67 z przepustem wentylacyjnym oraz MSP1 IP54 z przepustami gumowymi mają kat. U wg PN-EN61753-1
(instalacje wewnętrzne w warunkach niekontrolowanych w zakresie temperatury pracy od -40ºC do +70 ºC).
Zastosowania zewnętrzne skrzynek MSPz1 IP67 jako osłon kat. A i G wg PN-EN61753-1 są dopuszczalne z uwzględnieniem
warunków lokalnych.

Zasady oznaczania

Przykład zamówienia
MSP1-FTTH – Z12

Mufa skrzynkowa IP54, przepust gumowy „pass-drop”, organizator włókien, kasetka uchylna KSM12 z zasobnikiem do 12
spojeń, akcesoria kablowe, akcesoria do montażu naściennego.

3
OPTRONIK PIT Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, tel./fax: +48 81 743-85-15; http://www.optronik.com.pl; mail:optronik@optronik.com.pl

Katalog FTTX 2017 – Skrzynki serii MSP1X

Dane techniczne MSP(z)1–Z12

1.Podstawa skrzynki
2.Pokrywka przykręcana
3. Przepust wentylacyjny (opcja)
4.Organizator włókien (dolny)
5. Kaseta spojeń KSM12 (górna)
6.Zasobnik spojeń Z12
7.Uchwyty do mocowania kabli
8.Dławiki kablowe
9.Uchwyty wieszakowe

Dane techniczne MSP1-FTTH–Z12

1. Podstawa skrzynki
2.Pokrywka przykręcana
3.Przepust kablowy drop
4.Organizator włókien (dolny)
5.Tacka uchylna KSM12 (górna)
6.Zasobnik spojeń Z12
7.Uchwyty do mocowania kabli
8.Uchwyty wieszakowe
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Dane techniczne MSP1/4–Z12

1.Podstawa skrzynki
2.Pokrywka przykręcana
3. Wspornik dla 4 adapterów
4.Organizator włókien (dolny)
5. Kaseta spojeń KSM12 (górna)
6.Zasobnik spojeń Z12
7.Uchwyty do mocowania kabli
8.Dławik kablowy
9.Uchwyty wieszakowe

Dane techniczne MSP(z)1–S6 (MSP1/2-S6)

MSP1-S6
1.Podstawa skrzynki
2.Pokrywka przykręcana
3.Organizator włókien
4.Zasobnik spojeń S6
5.Uchwyty do mocowania kabli
6.Dławiki kablowe
7.Uchwyty wieszakowe
MSPz1-S6 - dodatkowo przepust do wyrównywania
ciśnienia
MSP1/2-S6 - wspornik dla dwóch adapterów na
bocznej ściance zamiast jednego
wspornika (5) i dławika (6)
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MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSP1L
Wymiary gabarytowe WxHxD, mm: 130x180x36.
W wykonaniu standardowym pokrywki są przykręcane.
W opcjach pokrywki na zawiasach wyposażone w zamki krzywkowe, w tym systemowe Master Key.

MSP(z)1L- Z12
Mufa do 12 lub 24 spojeń wyposażona w dławiki kablowe
PGM12-PGM16 albo przepusty gumowe do kabli o średnicach
ɸ5-10 mm (max 6 szt.). Wzajemne położenie
dławików/przepustów można fabrycznie konfigurować
(jednostronnie, przelotowo lub kątowo 90°).
Skrzynki zewnętrzne typu MSPz1 IP67 są wyposażone w
dławiki kablowe oraz przepust do wyrównywania ciśnienia.
Skrzynki są wyposażone w organizator do gromadzenia
zapasów tub/włókien światłowodowych oraz uchylną kasetkę
KSM12 z jednym lub dwoma zasobnikami spojeń Z12.
W opcji jeden lub dwa uchwyty F6 do spojeń mechanicznych
Fibrlok. Podstawowe wyposażenie obejmuje akcesoria
montażowe do kabli oraz elementy do montażu naściennego.
W opcji pokrywka na zawiasach z zamkiem krzywkowym.

MSP1L- FTTH- Z12
Skrzynka IP54 wyposażona w dwa przepusty gumowe „passdrop” oraz dwa przepusty gumowe „pass” lub dławiki kablowe
PGM12-PGM16. Przepust pass-drop umożliwia instalację
kabla nieprzeciętego (pass) o średnicy ɸ5-10 mm oraz do 9
pojedynczych kabli drop/mikrorurek o średnicach ɸ3-5mm.
Skrzynki są wyposażone w organizator do gromadzenia
zapasów tub/włókien światłowodowych oraz uchylną kasetkę
KSM12 z jednym lub dwoma zasobnikami spojeń Z12.
W opcji jeden lub dwa uchwyty F6 do spojeń mechanicznych
Fibrlok. Podstawowe wyposażenie obejmuje akcesoria
montażowe do kabli oraz elementy do montażu naściennego.
W opcji pokrywka na zawiasach z zamkiem krzywkowym.
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Zakres stosowania
Skrzynki MSP1L mają kat. eksploatacyjną C wg PN-EN61753-1 (warunkach kontrolowane od -10ºC do +60 ºC)
Wykonania MSPz1L IP67 z przepustem wentylacyjnym oraz MSP1 IP54 z przepustami gumowymi mają kat. U wg PNEN61753-1 (instalacje wewnętrzne w warunkach niekontrolowanych w zakresie temperatur pracy od -40ºC do +70 ºC).
Zastosowania zewnętrzne skrzynek MSPz1L IP67 jako osłon kat. A i G wg PN-EN61753-1 są dopuszczalne z uwzględnieniem
warunków lokalnych.

Zasady oznaczania

Przykład zamówienia
MSP1LK-FTTH – Z12

Mufa skrzynkowa w wykonaniu IP54, dwa przepusty gumowe „pass-drop”, pokrywa na zawiasach z zamkiem, organizator kabli i
włókien, kasetka uchylna z zasobnikiem do12 spojeń, akcesoria kablowe, akcesoria do montażu naściennego.

Dane techniczne MSP1L – FTTH – Z12
1. Podstawa skrzynki
2. Taca montażowa
3. Kaseta spojeń KSM12
4. Zasobniki spojeń Z12 lub S6
5. Dławik kablowy
6. Przepusty kablowe pass-drop
7. Przepusty kablowe pass
8. Pokrywa przykręcana
(zamek krzywkowy w opcji)
9. Zawiasy do pokrywy
(do zamka krzywkowego)
10. Uchwyty wieszakowe
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MUFY I PRZEŁĄCZNICE MSP1LH
Wymiary gabarytowe WxHxD, mm: 130x180x60.
W wykonaniu standardowym pokrywki skrzynek są przykręcane.
W opcjach pokrywki na zawiasach wyposażone w zamek krzywkowy, w tym systemowy Master Key.

MSP1LH - FTTH – Z12
Mufa rozdzielczo-połączeniowa FTTH wyposażona w dwie pary
usytuowanych przelotowo przepustów gumowych IP54: pass Ф1530 mm oraz pass-drop 2xФ10 mm+9xФ5mm. Przepusty umożliwiają
montaż kabli nieprzeciętych łatwego dostępu w zakresie średnic
Ф15mm-Ф30mm oraz do 18 indywidualnie mocowanych
kabli/mikrorurek drop Ф3-5 mm.
Skrzynki są wyposażone w organizator do gromadzenia zapasów
włókien światłowodowych oraz uchylną kasetkę KSM12 z jednym lub
dwoma zasobnikami spojeń Z12.
W skrzynkach MSP1LHK, wyposażonych w zawiasy i zamek
krzywkowy, możliwa jest instalacja kabli łatwego dostępu o średnicy
do 20 mm.
Skrzynka MSP1LH-N bez kasety spojeń może być wykorzystywana
jako rozdzielacz włókien z kabli riser łatwego dostępu do mikro-rurek
abonenckich Ф3-5mm. Podstawowe wyposażenie obejmuje
akcesoria montażowe do kabli oraz elementy do montażu
naściennego.

MSP1LH/8 – S12
Skrzynka zakończeniowa z pokrywą przykręcaną, wyposażona w
jeden lub dwa dławiki kablowe, których położenie użytkownik może
skonfigurować wg potrzeb.
W bocznej ściance skrzynki są instalowane wymienne listwy PS010
w stylu LGX o pojemności 8-12 adapterów simplex lub 6 adapterów
w stylu SC duplex.
Skrzynka zawiera kasetkę z zasobnikiem na 12 spojeń zamocowaną
na dnie skrzynki.
Podstawowe wyposażenie obejmuje akcesoria montażowe do kabli
oraz elementy do montażu naściennego.
W opcji uchwyty DIN 35 zamiast wieszaków naściennych.

MSP(z)1LH/4 – S12
Mufo-przełącznice IP67 z dławikami kablowymi PGM12-PGM16 ɸ510mm lub IP54 po wyposażeniu w przepusty gumowe lub zamek
krzywkowy. Przepusty gumowe ɸ5-10mm umożliwiają instalację
kabli nieprzeciętych (pass) oraz patchcordów ze złączkami.
Mufo-przełącznica ma wspornik wewnętrzny z listwą na cztery
adaptery oraz organizator do mocowania kabli i gromadzenia
zapasów i spojeń włókien światłowodowych. Organizator może być
wyposażony w jeden zasobnik spojeń zgrzewanych S12, S6 lub
jeden uchwyt F6 do spojeń mechanicznych Fibrlok w opcji.
Podstawowe wyposażenie obejmuje akcesoria montażowe do kabli
oraz elementy do montażu naściennego.
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Zakres stosowania
Skrzynki MSP1LH mają kat. eksploatacyjną C wg PN-EN61753-1 (instalacje wewnętrzne w warunkach kontrolowanych z
zakresie temperatur od -10ºC do +60 ºC).
Skrzynki MSP1LH IP54 oraz MSPz1LH IP67 mają kat. U wg PN-EN61753-1 (organizatory włókien w osłonach kat. A i G w
zakresie temperatur pracy od -40ºC do +65 ºC).
Zastosowanie skrzynek MSPz1LH IP67 jako osłon zewnętrznych kategorii A i G wg PN-EN61753-1 jest dopuszczalne z
uwzględnieniem warunków lokalnych.

Zasady oznaczania

Przykład zamówienia
MSP1LHK/4ST– S12
Mufo-przełącznica skrzynkowa wewnętrzna IP54, dwa przepusty gumowe pass lub dławiki ɸ5-10mm, pokrywa na zawiasach,
zamek krzywkowy, wspornik wewnętrzny na 4 adaptery ST, organizator włókien z zasobnikiem spojeń S12, akcesoria kablowe,
śruby do montażu naściennego.

Dane techniczne MSP1LHFTTH–Z12 (24)

1. Podstawa skrzynki
2. Organizator okablowania
3. Kaseta spojeń
4. Zasobnik osłonek
5. Przepusty pass
6. Przepusty pass-drop
7. Zamek krzywkowy (opcja)
8. Pokrywa na zawiasach (opcja)
9. Wieszaki naścienne

9
OPTRONIK PIT Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, tel./fax: +48 81 743-85-15; http://www.optronik.com.pl; mail:optronik@optronik.com.pl

Katalog FTTX 2017 – Skrzynki serii MSP1X

Dane techniczne MSP(z)1LH/4 –S6

1. Podstawa skrzynki
2. Taca montażowa
3. Zasobnik spojeń S12 lub Z12
4. Wspornik adapterów
5. Przepust gumowy pass
6. Dławik kablowy
7. Pokrywa przykręcana
(opcja-zamek)
8. Zawiasy (opcja do zamka)
9. Przepust wentylacyjny (opcja)
10. Uchwyty wieszakowe

10
OPTRONIK PIT Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, tel./fax: +48 81 743-85-15; http://www.optronik.com.pl; mail:optronik@optronik.com.pl

Katalog FTTX 2017 – Skrzynki serii MSP1X

PUSZKI DYSTRYBUCYJNE FTB1
Puszki o wymiarach W/H/D 180x130x45mm wykonane z poliwęglanu
(PC), wytrzymałe mechanicznie (IK08), niepalne (UL94-5V), odporne
na ekstremalne środowiskowe, zgodne z dyrektywą budowlaną CE i
dyrektywą RoHS. Stopień ochrony IP54, kolor szary RAL 7035.
Pokrywa skrzynki jest mocowana na zatrzaski, w opcji wyposażenia
zamek krzywkowy, również w systemie Master key.
Obudowy mają przepust kablowy od strony ściany oraz dwa
przepusty od spodu. W tych przepustach można instalować dławiki
kablowe PG9 (PGM16) z przelotem Ф5-10mm. Wewnętrzny wspornik adapterów ma pojemność 4 adapterów.
Organizator włókien jest przystosowany do magazynowania włókien w pokryciach buforowych oraz może być wyposażony w
jeden lub dwa zasobniki S6 (po 6 spojeń zgrzewanych). W opcji uchwyty F6 na 6 spojeń mechanicznych Fibrlok.
Podstawowe wyposażenie obejmuje podstawowe akcesoria kablowe i śruby do montażu naściennego.

Zakres stosowania
Skrzynki FTB1 są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych w warunkach kontrolowanych i niekontrolowanych kat. C i U wg
PN-EN61753-1 (jako organizatory włókien w osłonach kat. A i G w zakresie temperatur pracy od -40ºC do +70 ºC).
Zastosowanie zewnętrzne skrzynek FTB1 jak osłon kat. A i G wg PN-EN61753-1 jest dopuszczalne z uwzględnieniem
warunków lokalnych.

Przykład zamówienia
FTB1/4SC – 2/S6
Mufa skrzynkowa IP54, dwa dławiki kablowe, wewnętrzny wspornik na 4 adaptery SC, dwa zasobniki do 6 spojeń zgrzewanych,
śruby do montażu naściennego.

Dane techniczne FTB1

1. Podstawa z pokrywą na zatrzaski ( w opcji zamek krzywkowy)
2. Wspornik adapterów
3. Zasobnik spojeń S6 (max 2 zasobniki)
4. Dławik kablowy
5. Prowadnica kabla od strony ściany
6. Przepust kablowy od strony ściany
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