
SŁUPEK ŚWIATŁOWODOWY FTTH 36HP PUNKT 
DYSTRYBUCYJNY SSF-1757/290/194 
Z DRZWICZKAMI

PRODUCT
POLISH

Słupek światłowodowy aluminiowy SSF-1757/290/194 FTTH 
36HP, z dodatkowym dostępem do łatwiejszego montażu i dostępu 
do kabli i mikrorurek. Przełącznica z polem komutacyjnym 18xSC 
duplex + 6xSC simplex

Drzwiczki słupka ułatwiają dostęp do wnętrza, wprowadzenie kabli, 
oraz organizację  ich na dwóch panelach montażowych. Wewnątrz 
można również zostawić zapas kabla a nawet zamontować mufę Mini 
FOSC w celu spawania magistrali. 

Słupek światłowodowy dedykowany do sieci PON FTTH, jako punkt 
dystrybucyjny w rozwiązaniach do 36 domków jednorodzinnych po 
jednym włóknie światłowodowym. Przełącznica słupkowa jest 
wyposażona w dwa panele z polem komutacyjnym na 18xSC duplex 
oraz 6xSC simplex, na splittery typu ABS BOX, oraz tacki spawów. 
Przełącznica składa się z dwóch paneli komutacyjnych: dla kabla 
liniowego z panelem dla sześciu operatorów, oraz dla kabli 
abonenckich do max 36 abonentów. 

Słupek wykonany jest z aluminium malowane proszkowo,
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GŁĘBOKOŚĆ

Klamka mosiężna 
z zamkiem bębenkowym,

 uszczelki montażowe
25 otworów pod uchwyty kabla,

 16 uchwytów kablowych 

MATERIAŁ

5901225203397

WYPOSAŻENIEWYSOKOŚĆ EAN-CODE

1757 mm 

SZEROKOŚĆ

290 mm

WAGA

194 mm 7,9 kg

zabezpieczony klamką mosiężną z zamkiem bębenkowym w drzwiach uszczelnionych uszczelką polimerową. 
Otwierana górna cześć (pokrywę) za pomocą haczyków zwalnianych od środka słupka. Demontowalny 
panel komutacyjny umożliwia zamocowanie dwóch tacek spawów światłowodowych do 48J, 6 miejsc  pod 
złącza SC simplex, oraz 18 miejsc pod złącza SC duplex, miejsce na splitter ABS black wraz z jego zapasem, 
oraz miejsce na główny zapas kabla za pomocą 25 otworów pod uchwyty kablowe, jednen z elementów jest 
uchylny i demontowalny.

Zastosowanie: 
- sieci PON FTTX
- sieci telekomunikacyjne, dystrybucyjne
- mikrokanalizacja

Cechy:
- stopień ochrony IP 34 (opcjonalnie IP55)
- odporność mechaniczna IK-10
- RoHS
- aluminium, gwarancja 25 lat*

PANEL 
DO 

ADAPTERÓW

18xSC duplex
 + 6xSC simplex

ILOŚĆ
TACEK

2X24J

LICZBA
KLIENTÓW

DO 36 HP


