CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VIỄN THÔNG TRÂN THƯ
BỘ SẢN PHẨM HỘP PHỐI QUANG ODF
GIỚI THIỆU CHUNG
Bộ giá phối quang (ODF) được lắp đặt trên các giá treo hoặc tủ cabinet. Sử dụng như một thiết bị truyền dẫn giữa các trạm chủ với các
trạm chuyển tiếp trong hệ thống mạng thông tin, để kết nối giữa các đường cáp quang và dây nối quang.
ODF được thiết kế để chống lại sự ăn mòn và có một kết cấu chắc chắn kết cấu bao gồm vỏ kim loại (CASE), đĩa lắp adapter, khay
nhựa và các phụ kiện khác để kết nối với đầu cáp. Do vậy sự phân bố khoảng cách giữa các sợi quang, các khay nhựa và bộ chia quang trong
ODF được thiết kế phù hợp đạt được tất cả các yêu cầu riêng của người sử dụng.
Mục đích sử dụng chính của bộ giá phối quang nhằm kết nối các đầu dây cáp quang các pigtail tới bộ phối quang. Bộ phối quang sẽ
được kết nối với thiết bị chủ bằng dây nhẩy quang.
Bộ giá phối quang cần thiết phải bảo vệ được lớp vỏ của sợi quang và b ảo vệ được các mối nối giữa các sợi.
Bộ ODF còn bao gồm đầy đủ các phụ kiện để thực hiện cho việc kết nối. Nó bao gồm các linh kiện để bảo vệ các mối hàn (ống bảo vệ)
và bảo vệ lớp vỏ cáp. ODF đựoc thiết kế để đảm bảo khoảng cách phù hợp cho các mối hàn. Vỏ của ODF đựoc làm bằng hợp kim có độ dầy
không nhỏ hơn 1.2mm và được sơn phủ trong điều kiện tốt. Được thiết kế chỉ cho phép độ sai số nhỏ nhất trong qúa trình lắp ráp để đảm bảo
không làm ảnh hưởng gì tớl sợi cáp và thích ứng với quá trình sử dụng lâu dài.
Các giá treo và sự kết nối giữa các giá treo được thiết kế để duy trì độ uốn cong luôn lớn hơn 30o. Nắp đậy mặt trước đựơc cấu tạo
giúp cho việc đóng mở một cách thuận tiện.

ODF TN 2FO - 8FO
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1. Số giao diện kết nối (Adapter) : 2 - 8
2. Số giao diện kết nối tối đa : 8
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

ODF TKL 12FO - 96FO
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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