CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VIỄN THÔNG TRÂN THƯ
TỦ PHỐI QUANG ODF NGOÀI TRỜI
GIỚI THIỆU CHUNG
Tủ phối quang ODF treo ngoài trời là thiết bị dùng chủ yếu cho các kết nối quang ngoài trời. Có tác dụng quản lý và bảo vệ các điểm
nối quang như mối hàn quang, dây hàn quang, đầu nối quang, dây nhảy quang, một số thiết bị đi kèm khác như chia quang, bộ chuyển đổi quang
điện.
Tủ phối quang loại làm từ thép dày 1,2mm- 1,5mm, được sơn tĩnh điện chống han rỉ màu trắng sữa, chống chịu tốt với yếu tố môi
trường, thiết kế khép kín chống sự xâm hại của động vật, côn trùng. Kích thước 1u dến 3u tùy nhu cầu sử dụng, có trang bị khóa tròn ở mặt trước
để thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo trì và đảm bảo an toàn.
Tủ phối quang ODF treo ngoài trời được sử dụng rộng rãi trong các mạng lưới cáp (FTTH - Fiber to the home), lắp đặt và sử dụng sợi
quang từ một điểm tập trung đến các tòa nhà, căn hộ, các doanh nghiệp.

Hộp ODF nhựa ngoài trời dung lượng 02-16 FO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Số giao diện kết nối (Adapter) : 2 - 16
2. Số giao diện kết nối tối đa : 16
3. Suy hao gây ra tại đầu Adapter :(dB) ≤ 0.3
4. Số lần đấu nối Adapter cho phép : ≥ 500
5. Số cổng cáp vào : 02
6. Đường kính cổng cáp vào (mm) : 1 ÷ 2
7. Kiểu gắn : treo ngoài trời hoặc treo tường
8. Đầu giao tiếp quang : SC, LC, FC (Vặn ren)
9. Nhiệt độ làm việc (ºC) : -30 ÷ 70
10. Chất liệu vỏ ODF: nhựa
11. Màu sắc: trắng đục

Tủ ODF ngoài trời vỏ thép sơn tĩnh điện
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1. Số giao diện kết nối (Adapter) : 12-96
2. Số giao diện kết nối tối đa : 96
3. Suy hao gây ra tại đầu Adapter :(dB) ≤ 0.3
4. Số lần đấu nối Adapter cho phép : ≥ 500
5. Số cổng cáp vào : 02-06
6. Đường kính cổng cáp vào (mm) : 3 ÷ 4
7. Kiểu gắn : Treo tường hoặc ngoài trời
8. Đầu giao tiếp quang : SC, LC, FC (Vặn ren)
9. Nhiệt độ làm việc (ºC) : -30 ÷ 70
10. Độ dày vỏ ODF: 1.2 (mm)
11.Màu sơn : Sơn tĩnh điện xám trắng
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