Katalog FTTX 2017 – Mufy i przełącznice MSPX

MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSPX
Mufy i przełącznice światłowodowe FTTX są kompletowane na bazie uniwersalnych obudów Fibox serii MNX oraz SOLID z
poliwęglanu (PC). Obudowy są wytrzymałe mechanicznie (IK-08), niepalne (UL94-V0), odporne na ekstremalne warunki
środowiskowe, zgodne z dyrektywą budowlaną CE i dyrektywą RoHS. Kolor szary RAL 7035.
Skrzynki w wykonaniach standardowych mają pokrywy przykręcane.
Niektóre warianty skrzynek mogą być zaopatrzone w pokrywy na zawiasach z zamkami.
W uzgodnieniu z Zamawiającym są wykonywane mufy i przełącznice wg indywidualnych wymagań użytkowników.

SKRZYNKA ZAKOŃCZENIOWA MSP2
Skrzynki o wymiarach W/H/D 175x175x75mm. Skrzynki mają pokrywy
przykręcane i są wyposażone w jeden lub dwa dławiki kablowe, których
położenie użytkownik może skonfigurować wg potrzeb.
W bocznej ściance skrzynki jest zainstalowany wymienny wspornik w stylu
LGX na 8-12 adapterów.
Skrzynka zawiera kasetkę z zasobnikiem na 12 spojeń zamocowaną na
dnie skrzynki z użyciem rzepa oraz elastyczne chomątka do organizacji
tub/włókien światłowodowych.
Podstawowe wyposażenie obejmuje podstawowe akcesoria kablowe oraz
przystosowanie do montażu naściennego.

Zakres stosowania
Skrzynki MSP2 są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych w warunkach kontrolowanych (kat. C wg PN-EN 61753-1) i
niekontrolowanych w zakresie temperatur pracy od -40ºC do +70 ºC (kat. U wg PN-EN 61753-1).

Przykład zamówienia
MSP2/8SC – Z12

Skrzynka zakończeniowa IP20, dwa dławiki kablowe, wspornik PS-010 na 8 adapterów SC, kaseta spojeń KSM12, akcesoria
kablowe, śruby do montażu naściennego.

Dane techniczne MSP2/8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podstawa
Pokrywa
Dławik kablowy
Wspornik adapterów
Kasetka spojeń
Zasobnik spojeń
Chomątko organizatora
Wspornik wieszakowy
Rzep mocujący kasetę
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MUFY I PRZEŁĄCZNICE MSP3
Mufy i przełącznice światłowodowe FTTX serii MSP3 są produkowane na bazie uniwersalnych obudów Fibox MNX, wykonane z
poliwęglanu (PC), wytrzymałe mechanicznie (IK-08), niepalne (UL94-5V), odporne na warunki środowiskowe oraz zgodne z
dyrektywą budowlaną CE i dyrektywą RoHS. Kolor szary RAL 7035.
Skrzynki są wyposażone w kasety spojeń KSP12.
Skrzynki mają pokrywy przykręcane. Standardowo są przystosowane do montażu naściennego.
W uzgodnieniu z Zamawiającym skrzynki są wyposażane wg indywidualnych wymagań użytkowników.

MSP3
Mufy skrzynkowe o wymiarach W/H/D 180x255x75mm.
Skrzynki wyposażone są standardowo w dławiki kablowe
PG16 - trzy od góry i trzy od dołu.
Mufy mogą pomieścić dwie kasety KSP12 do 48 spojeń.
Mufy typu MSPz3 IP67 do zastosowań zewnętrznych są
wyposażone w specjalny przepust wyrównujący ciśnienie.
Podstawowe wyposażenie obejmuje uchwyty do mocowania
kabli, organizatory wiązek, jedną kasetę spojeń,
podstawowe akcesoria kablowe oraz elementy do montażu
naściennego.

MSP3H
Mufy MSP3H o wymiarach 180/255/100mm.
Skrzynki wyposażane są standardowo w dławiki kablowe
(trzy od góry i trzy od dołu) oraz max w trzy kasety KSP12.
Opcjonalnie zamiast jednej kasety spojeń KSP12 może być
zamontowana kaseta KSP12/SPL do montażu splitterów
miniaturowych lub płyta do montażu splittera black-box.
Skrzynki typu MSPz3H IP67 do zastosowań zewnętrznych
są wyposażone w specjalny przepust wyrównujący ciśnienie.
Podstawowe wyposażenie obejmuje dwie kasety, elementy
do montażu i organizacji kabli, podstawowe akcesoria
kablowe oraz elementy do montażu naściennego.

MSP3-FTTH
W skrzynkach drop zamontowany jest przepust gumowy
IP54 „pass-drop”, który umożliwia instalację kabli
nieprzeciętych o średnicach ɸ6-10mm oraz do 36 kabli o
średnicach ɸ3-5mm. Maksymalną pojemność uzyskuje się
w przypadku umieszczenia przepustu u góry i przy trzech
kasetach. Przy zmniejszonej ilości kabli drop i kaset możliwe
jest usytuowanie przepustu pass-drop również od spodu
oraz zainstalowanie pola komutacyjnego do 12 adapterów.
Opcjonalnie zamiast jednej kasety spojeń KSP12 może być
zamontowana kaseta KSP12/SPL do montażu splitterów
miniaturowych lub uchylna płyta do montażu splittera blackbox.
Podstawowe wyposażenie obejmuje jedną kasetę, elementy
do montażu i organizacji kabli, podstawowe akcesoria
kablowe oraz elementy do montażu naściennego.
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MSP(z)3/X
Skrzynki o wymiarach W/H/D 180x255x63mm.
MSP3.1 - skrzynka zakończeniowa wyposażona w jeden
moduł PS010 zamontowany w bocznej ściance, jedną
kasetę KSP12, oraz trzy dławiki kablowe PA16 10-14mm (od
góry lub od dołu).
MSP3.2 - skrzynka rozdzielcza wyposażona w jeden moduł
PS010 na wewnętrznym wsporniku, jedną kasetę KSP12,
trzy dławiki kablowe PA16 ɸ10-14mm (od góry lub od dołu)
oraz opcjonalnie przepust wyrównujący ciśnienie.
Wyposażenie podstawowe zawiera elementy do mocowania
i magazynowania kabli i wiązek, podstawowe akcesoria
kablowe oraz elementy do montażu naściennego.

MSP(z)3H/X
Skrzynki rozdzielcze o wymiarach W/H/D 180x255x110mm.
Skrzynki są standardowo wyposażone w jedną kasetę
KSP12 (max. 2 kasety) i wewnętrzny wspornik na 16-24
adapterów oraz w trzy dławiki kablowe PA16 ɸ10-14mm (od
góry lub od dołu).
Skrzynki typu MSPz3H IP67 do zastosowań zewnętrznych
są wyposażone w przepust wyrównujący ciśnienie.
Wyposażenie podstawowe obejmuje elementy do
mocowania i magazynowania kabli i wiązek, podstawowe
akcesoria kablowe oraz śruby do montażu naściennego.

Zakres stosowania
Skrzynki MSP3 mają kat. eksploatacyjną C wg PN-EN61753-1 (instalacje wewnętrzne w warunkach kontrolowanych w zakresie
temperatur od 10ºC do +60 ºC)
Skrzynki w wykonaniu MSPz3 IP67 z przepustem wentylacyjnym oraz MSP3 IP54 mają kat. U wg PN-EN61753-1
(instalacje wewnętrzne w warunkach niekontrolowanych w zakresie temperatur od -40ºC do+70 ºC).
Zastosowanie skrzynek MSPz3 IP67 jako osłon kat. A i G wg PN-EN61753-1 jest dopuszczalne z uwzględnieniem warunków
lokalnych.

Zasady oznaczania

Przykład zamówienia
MSPz3H/24SCSF – 1/S24

Skrzynka IP67 z przepustem wentylacyjnym, trzy dławiki kablowe, wspornik z dwoma modułami 12xSC Small Flange, kaseta
KSP12/S24 do 24 spojeń, akcesoria kablowe, śruby do montażu naściennego.
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Dane techniczne MSP(z)3

1. Podstawa
2. Pokrywa przykręcana
3. Płyta montażowa
4. Kasety spojeń KSP12
5. Uchwyty elementów wytrzymałościowych kabli
6. Uchwyty wiązek (CHM)
7. Dławiki kablowe
8. Wieszaki naścienne
9. Przepust wentylacyjny (opcja)
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Dane techniczne MSP(z)3H

1. Podstawa
2. Pokrywa przykręcana
3. Płyta montażowa
4. Kasety spojeń KSP12
5. Uchwyty elementów wytrzymałościowych kabli
6. Uchwyty wiązek (CHM)
7. Dławiki kablowe
8. Wieszaki naścienne
9. Przepust wentylacyjny (opcja)
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Dane techniczne MSP3H-FTTH

1. Podstawa
2. Pokrywa przykręcana
3. Płyta montażowa
4. Kasety spojeń KSP12
5. Uchwyty do kabli drop
6. Uchwyty elementów wytrzymałościowych kabli
7. Przepust gumowy pass-drop
8. Uchwyty wiązek (CHM)
9. Dławiki kablowe
10. Wieszaki naścienne

6
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 – Mufy i przełącznice MSPX

Dane techniczne MSP3.1/X

1. Podstawa
2. Pokrywa przykręcana
3. Płyta montażowa
4. Kasety spojeń KSP12
5. Moduł złączek
6. Uchwyty elementów wytrzymałościowych kabli
7. Uchwyty wiązek (CHM)
8. Dławiki kablowe
9. Wieszaki naścienne
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Dane techniczne MSP(z)3.2/X

1. Podstawa
2. Pokrywa przykręcana
3. Płyta montażowa
4. Kasety spojeń KSP12
5. Wspornik złączek
6. Uchwyty elementów wytrzymałościowych kabli
7. Uchwyty wiązek CHM
8. Dławiki kablowe
9. Wieszaki naścienne
10. Przepust wentylacyjny (opcja)
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Dane techniczne MSP(z)3H/X

1. Podstawa
2. Pokrywa przykręcana
3. Płyty montażowe
4. Kasety spojeń KSP12
5. Wspornik złączek
6. Uchwyty elementów wytrzymałościowych kabli
7. Uchwyty wiązek (CHM)
8. Dławiki kablowe
9. Wieszaki naścienne
10. Przepust wentylacyjny (opcja)
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MUFY I PRZEŁĄCZNICE MSP(Z)4
Mufy i przełącznic typu skrzynkowego wytwarzane na bazie obudów Fibox Solid z poliwęglanu (PC), wytrzymałe mechanicznie
(IK-08), niepalne (UL94-V0), odporne na ekstremalne warunki środowiskowe, zgodne z dyrektywą RoHS.
Kolor wykonania szary RAL 7035. Pokrywy skrzynek są przykręcane lub montowane na zawiasach i wyposażone w zamek
systemowy. Skrzynki są standardowo przystosowane do montażu naściennego.
W uzgodnieniu z Zamawiającym skrzynki są wyposażane wg indywidualnych wymagań użytkowników.

MSP(z)4
Mufy skrzynkowe o wymiarach W/H/D 190x380x130mm,
wyposażone maksymalnie w cztery kasety KSP24.
Skrzynki wyposażone są standardowo w dławiki kablowe PG16
(ɸ10-14mm, cztery od góry i cztery od dołu).
Skrzynki typu MSPz4 IP67 są wyposażone w specjalny przepust
wyrównujący ciśnienie.
Podstawowe wyposażenie obejmuje jedną kasetę KSP24, uchwyty
montażowe do kabli, organizatory wiązek, akcesoria kablowe oraz
śruby do montażu naściennego.

MSP(z)4/X
Skrzynki dystrybucyjne o wymiarach W/H/D 190x380x130mm,
wyposażone w dwie kasety KSP24 i wewnętrzny wspornik z dwoma
modułami LGX na 16-24 adapterów.
Skrzynki są standardowo wyposażone w dławiki kablowe PG16
(ɸ10-14mm, cztery od góry lub od dołu).
Skrzynki typu MSPz4 IP67 są wyposażone w specjalny przepust
wyrównujący ciśnienie.
Podstawowe wyposażenie obejmuje jedną kasetę KSP24, uchwyty
montażowe do kabli, organizatory wiązek, akcesoria kablowe oraz
śruby do montażu naściennego.

Zakres stosowania
Skrzynki MSP4 mają kat. eksploatacyjną C wg PN-EN61753-1 (instalacje wewnętrzne w warunkach kontrolowanych w zakresie
temperatur od -10ºC do+60 ºC)
Skrzynki typu MSPz4 IP67 z przepustem wentylacyjnym oraz MSP4 IP54 mają kat. U wg PN-EN61753-1 (instalacje wewnętrzne
w warunkach niekontrolowanych w zakresie temperatur pracy od -40ºC do+70 ºC).
Zastosowanie skrzynek MSPz4 IP67 jako osłon kat. A i G wg PN-EN 61753-1 jest dopuszczalne z uwzględnieniem warunków
lokalnych.

Zasady oznaczania

Przykład zamówienia
MSPz4/24SCSF – 1/2S24
Mufo-przełącznica IP67, przepust wentylacyjny, cztery dławiki kablowe, wspornik z dwoma modułami LGX na 24 adaptery w
stylu SC Small Flange, jedna kaseta KSP24/2S24 do 48 spojeń, śruby do montażu naściennego.
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Dane techniczne MSP(z)4

1. Podstawa
2. Pokrywa przykręcana lub na zawiasach z zamkiem systemowym
3. Kasety spojeń KSP24
4. Uchwyty wiązek (CHM)
5. Dławiki kablowe
6. Uchwyty kabli za powłokę
7. Uchwyty elementów wytrzymałościowych kabli
7. Dławiki kablowe
8. Wieszaki naścienne
9. Przepust wentylacyjny (opcja)
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Dane techniczne MSP(z)4/X

1. Podstawa
2. Pokrywa przykręcana lub na zawiasach z zamkiem systemowym
3. Kaseta spojeń KSP24 (max 2 kasety)
4. Wspornik adapterów i złączek
5. Uchwyty wiązek (CHM)
6. Dławiki kablowe
7. Uchwyty kabli (za powłokę)
8. Uchwyty elementów wytrzymałościowych kabli
9. Wieszaki naścienne
10. Przepust wentylacyjny (opcja)
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PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSP(Z)5
Skrzynki o wymiarach W/H/D: 270x380x130mm są
wyposażone w kasety KSP24 (max 2 szt.), uchwyty i
organizatory kabli i wiązek oraz wewnętrzny wspornik z
czterema wymiennymi modułami w stylu LGX o pojemności
od 32 do 48 adapterów.
Przełącznice są oferowane z pokrywą przykręcaną lub na
zawiasach z zamkiem krzywkowym w systemie Master key.
Do wprowadzania kabli liniowych służą dławiki kablowe
PG16 (ɸ10-14mm) - max po 3 szt. od góry i od dołu.
Do wyprowadzania wiązek patchcordów służą dławiki PG21
(ɸ13-18mm) - max po 2 szt. od góry i od dołu, albo
przepusty szczotkowe – po jednym od góry i od spodu.
Dławiki i przepusty są montowane w uzgodnieniu z Zamawiającym wg indywidualnych wymagań użytkowników.
Podstawowe wyposażenie skrzynek obejmuje elementy do mocowania kabli, magazynowania zapasów wiązek, akcesoria
kablowe oraz przystosowanie do montażu naściennego.

Zakres stosowania
Skrzynki MSP5 mają kat. eksploatacyjną C wg PN-EN61753-1 (warunki kontrolowane od -10ºC do +60 ºC).
Skrzynki w wykonaniu MSPz5 IP67 z przepustem wentylacyjnym oraz MSP5 IP54 z przepustem szczotkowym mają kat. U wg
PN-EN61753-1 (instalacje wewnętrzne w warunkach niekontrolowanych w zakresie temperatur prac od -40ºC do +70 ºC).
Zastosowanie zewnętrzne skrzynek MSPz5 IP67 jako osłon kat. A i G wg PN-EN 61753-1 jest dopuszczalne z uwzględnieniem
warunków lokalnych.

Zasady oznaczania

Przykład zamówienia
MSP5K/48SCSF – 2/2S24

Mufo-przełącznica skrzynkowa z pokrywą na zawiasach i zamkiem krzywkowym w systemie Master key, wyposażona we
wspornik z czterema modułami PS-010 do 48 adapterów w stylu SC Small Flange, dwie kasety KSP24/2S24 do 96 spojeń, śruby
do montażu naściennego.
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Dane techniczne MSP(z)5/X

1. Podstawa
2. Pokrywa na zawiasach z zamkiem krzywkowym
3. Kasety spojeń KSP24 (max 2 kasety)
4. Wspornik adapterów i złączek
5. Uchwyty wiązek (CHM)
6. Dławiki kablowe
7. Uchwyty kabli (za powłokę)
8. Uchwyty elementów wytrzymałościowych kabli
9. Wieszaki naścienne
10. Przepust wentylacyjny (opcja)
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