Moderní optické sítě
FTTH a FTTB
Potřebujete vybudovat moderní a flexibilní optickou infrastrukturu? Nemáte dostatek
místa v chodníku pro instalaci nové sítě? Máte potíže se získáním územního
rozhodnutí pro nadzemní kabinety? Řešíte své sítě v městských centrech, památkově
chráněných územích? Nechcete vystavit své zařízení nenechavcům a vandalům?
Hledáte spolehlivé řešení s vysokým stupněm krytí IP68 před nebezpečným dotykem,
vniknutí cizích předmětů a proti vniknutí vody?

MSS OPTO

Popis řešení:
Obchodní společnost SITEL, spol. s r.o. nabízí svým zákazníkům, na základě své dlouholeté zkušenosti
s budováním optických sítí všech úrovní, vlastní řešení pro budování optických sítí typu FTTH nebo FTTB. Jde
o univerzální optický sloupek MSS OPTO, který navazuje na úspěšnou řadu energetických sloupků
MSS ENERGO. Princip řešení spočívá ve vybudování plastové infrastruktury v místě realizace a následné
instalaci optické sítě, která může být realizována i postupně v závislosti na zájmu zákazníků
o optickou konektivitu. Naše zařízení umožňuje budování sítí v hvězdicové i liniové struktuře i v jejich
kombinaci. Využívá systém zodolněných mikrotrubiček k připojení jednotlivých objektů i pro hlavní trasy.
V základní nabídce jsou dva typy optických sloupků MSS OPTO, a to ve verzi Distribučního rozvaděče
(Distribution point - DP) a Přístupového rozvaděče (Access point - AP).
Základní nabídka:







MSS OPTO S1EDP - jako distribuční rozvaděč, IP68
MSS OPTO S1FDD - jako přístupový rozvaděč, IP68
maximální kapacita je 144 vláken v jednom rozvaděči
distribuční rozvaděč s přívodem a odbočením do pěti směrů
16 objektů připojitelných na jeden přístupový rozvaděč
+ příchozí a odchozí kabelové vedení

 splitter 1/16 pro rodinné domy, nebo umožňující i přímé
propojení vláken pro bytové domy, nebo různé kombinace

 vybaven zámkem víka proti nežádoucímu otevření
a bezpečnostním pojistným šroubem,

 nerezové provedení víka s nosností 12,5 t + volba výplně víka
Ilustrace sítě:

V případě zájmu nás kontaktujte. Samozřejmostí je poskytnutí konzultací zdarma. Rádi s vámi najdeme
společně vyhovující řešení, které bude požadované zadání na optické sítě splňovat. Jsme schopni zajistit vše
od návrhu, projektu, instalace až po servis takto vybudovaných sítí. Dodáváme také kompletní komponenty
celé plastové infrastruktury a další výrobky a řešení.
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