Skrzynka antenowa hermetyczna FTTA-SAH

charakterystyka:

w zestawie:

• przeznaczona do łączenia nadajnika
stacji bazowych z trzema lub sześcioma głowicami radiowymi RRH

• metalowe uchwyty do montażu wg.
konfiguracji
• pole komutacyjne na 8 adapterówdla FTTA-SAH-8 lub na 12 adapterów
dla FTTA-SAH-12

• montowana na zewnątrz, na szczycie
masztów antenowych lub na
dachach
• bezhalogenowa obudowa z pokrywą
ze zintegrowanymi wkrętami
• całkowicie izolowana elektrycznie
o stopniu szczelności IP66
• wyposażona w odpowietrznik wyrównujący ciśnienie i zapobiegający
kondensacji pary wodnej
• pole komutacyjne przystosowane
dla 8 adapterów typu LC duplex,
LX.5 duplex dla FTTA-SAH-8 lub
dla 12 adapterów typu LC duplex,
LX.5 duplex dla FTTA-SAH-12

• zestaw instalacyjny wg. konfiguracji
zawierający: adaptery, dławnice
kablowe, zaślepki, odpowietrznik,
naklejki ostrzegawcze

opcje (zamawiane oddzielnie):
• wiązka kablowa FTTA-WA wg.
konfiguracji
• dodatkowy zestaw instalacyjny

normy / certyfikaty:

• wyjścia kablowe zabezpieczone
dławnicą kablową M25, 2 sztuki dla
FTTA-SAH-8 lub 4 sztuki dla
FTTA-SAH-12

• klasa palności V0 wg normy
UL94HB
• stopień szczelności IP 66 wg normy
EN 60529
• stopień ochrony IK 07 wg normy
EN 62262

Skrzynka antenowa hermetyczna serii SAH

FTTA

• system zarządzania kablami: dwa
ograniczniki promienia gięcia kabli

OptiNode Skrzynka antenowa hermetyczna SAH

Seria FTTA-SAH-8
Seria FTTA-SAH-12

dane techniczne:
FTTA-SAHwymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm]
maksymalna liczba komutacji

8

12

180 × 255 × 75

250 × 320 × 138

16 dla złącz LC

24 dla złącz LC

2

4

liczba wyjść kablowych

M25 z 3 otworami dla kabli
o średnicy 5,8 mm

rodzaj dławnic kablowych
stopień szczelności IP EN 60529

IP 66

stopień ochrony mechanicznej EN 62262

IK 07

wykonanie

PC, aluminium

konfiguracje:
0

1

2

3

FTTA-

opis
skrzynka antenowa światłowodowa

SAH-8-

typ SAH-8 – obsługa maks. 8 głowic RRH

SAH-12-

typ SAH-12 – obsługa maks. 12 głowic RRH
WM-

montaż naścienny

PM1-

montaż na maszcie śr. 30 – 155 mm

PM2-

montaż na maszcie śr. 60 – 500 mm
IK3SM

zestaw instalacyjny LC SM dla 3 głowic RRH

IK3MM

zestaw instalacyjny LC MM dla 3 głowic RRH

IK6SM

zestaw instalacyjny LC SM dla 6 głowic RRH

IK6MM

zestaw instalacyjny LC MM dla 6 głowic RRH

IK12SM

zestaw instalacyjny LC SM dla 12 głowic RRH
dotyczy tylko SAH12

IK12MM

zestaw instalacyjny LC MM dla 12 głowic RRH
dotyczy tylko SAH12

przykład:
FTTA-SAH-8-PM1-IK3SM – skrzynka antenowa światłowodowa do montażu na
słupku o średnicy 30–155 mm do obsługi 3 głowic RRH w wersji jednomodowej.
xWDM

OptiPlex

OptiTest

OptiNode

OptiDukt

MikroKan

OptiLine

OPGW

FibAir

FTTA

xPON

OptiHome
MDU

OptiHome
SDU

OptiHome
FITH

123

Skrzynka antenowa hermetyczna PTTA-SAH

charakterystyka:

opcje (zamawiane oddzielnie):

• przeznaczona do rozdzielania
zasilania elektrycznego dla 3 lub
6 głowic RRH

• obejma zaciskowa do mocowania na
maszcie o średnicy 30–155 mm
• obejma zaciskowa do mocowania na
maszcie o średnicy 60–500 mm
• zabezpieczenia, wyłączniki*

• montowana na zewnątrz, na szczycie
masztów antenowych lub na dachach
• bezhalogenowa obudowa z pokrywą
ze zintegrowanymi wkrętami
• wyposażona w odpowietrznik wyrównujący ciśnienie i zapobiegający
kondensacji pary wodnej
• całkowicie izolowana elektrycznie
o stopniu szczelności IP66
• możliwość konfiguracji wyposażenia
w zależności od wymagań projektu.

normy / certyfikaty:
• klasa palności V0 wg normy UL94HB
• stopień szczelności IP 66 wg normy
EN 60529
• stopień ochrony IK 08 wg normy
EN 62262

Skrzynka antenowa PTTA-SAH-3

* opcje zamawiane po uprzedniej konsultacji z sekcją ofertowania FCA.

w zestawie:

FTTA

OptiNode

• metalowe uchwyty do montażu wg.
konfiguracji
• szyna DIN
• zestaw zacisków kablowych dla 3 lub
6 RRH
• dławnice kablowe

Skrzynka antenowa hermetyczna
PTTA-SAH

Seria PTTA-SAH-3
Seria PTTA-SAH-6

dane techniczne:
PTTA-SAHwymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm]
liczba wejść kablowych
liczba wyjść kablowych
wielkość zacisków śrubowych
stopień szczelności IP
stopień ochrony mechanicznej
wykonanie

3
6
250 × 200 × 115
361 × 252 × 165
2 (1 zasilanie, 1 uziemienie)
3 dla kabli !8–17 mm 6 dla kabli !8–17 mm
do 16 mm2
IP 66
IK 08
PC, stal

Skrzynka antenowa PTTA-SAH-6

Skrzynia zapasu kabla
FTTA-SZK
charakterystyka:

w zestawie:

• przeznaczona do zabezpieczania
nadmiaru kabla antenowego
• umożliwia magazynowanie 20–30 m
kabla (w zależności od średnicy
kabla)

• wsporniki, śruby, opaski, naklejki
ostrzegawcze

• wysokość 1U
• możliwość montażu naściennego,
nasłupowego lub w szafie 19"

Skrzynka zapasu kabla FTTA-SZK

dane techniczne:
FTTA-SZK
wymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm]
maks. zapas kabla [m]
typ
wykonanie

483 × 44 × 280
20
naścienny / nasłupowy / belki 19”
stal
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