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MSS ENERGO
„Energetický sloupek – datová připojení“

český výrobek

základní typy datových rozvodnic

SITEL, spol. s r.o.

zákaznicky lze
osadit i LC DUPLEX
konektorem a
připojení
realizovat jako pro
rozvodnici typ „K“

©240118

zákaznické
individuální
řešení

pozice pro umístění datové rozvodnice

zadní strana

zabudované do prázdné
rozvodnice

MINI
SITEL dodává
i speciální optické kabely
do ztíženého prostředí a
zajišťuje
i související optické práce.
kabely lze vést víkem po jeho uzavření

VÝSUVNÝ

VÝKLOPNÝ

základní datová konektivita
CAT5E nestíněný / IP67
router - switch

RJ45 - CAT5E nestíněný / IP67
LC DUPLEX (SM) / IP67

UTP kabel
(max. 50-60 m)

přepěťová ochrana
CAT5E nestíněný / IP67
SFP
router - switch

přepěťová
ochrana

UTP kabel
(max. 50-60 m)

©240118

2 vlákna
SFP MODUL

optický kabel
speciální

pro H = 1 vlákno převodník,
2 vlákna LC DUPLEX

3 vlákna

RJ45 - CAT5E nestíněný / IP67

router - switch
SFP

4 vlákna SM (Single Mód)
(do 20 km)
SFP MODULY součást dodávky SITEL

konektory SC/PC
konektory LC/PC

optický kabel
speciální

pro J = 1 vlákno převodník

PŘEVODNÍK
Fast Ethernet /Gbit Ethernet
max. 12 vláken

přepěťová
ochrana
LC DUPLEX (SM) / IP67

router - switch
4 vlákna SM (Single Mód)
(do 20 km)

2 vlákna SM aktivní
2 vlákna SM rezervní

2 vlákna

SITEL, spol. s r.o.

1 vlákno

kabely musí být dovedeny do instalačních komor, kde musí být rezerva cca 2 m k zajištění jejich následného připojení do energetických sloupků při jejich instalaci

vyvedení konektivity
V případě požadavku zákazníka dodáváme i zástrčky v provedení IP67 pro zapojení do datových zásuvek umístěných
na energetických sloupcích – jedině kompletní sestava konektor – zástrčka zajistí řádně stupeň krytí IP67.

SITEL, spol. s r.o.

Pro LC DUPLEX včetně oboustranně okonektorovaného kabelu v zákaznických délkách dle dohody.
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optická zástrčka
(konektor)
LC DUPLEX / SM
Pro vyvedení datové sítě ze zásuvky RJ45 dodáváme i zástrčku pro připojení
UTP kabelu.

optická zásuvka
(konektor)
LC DUPLEX / SM

elektrická zástrčka
(konektor)
RJ45

elektrická zásuvka
(konektor)
RJ45

