CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VIỄN THÔNG TRÂN THƯ
TỦ PHỐI QUANG ĐẶT BỆ NGOÀI TRỜI 192FO
GIỚI THIỆU CHUNG
Tủ phối quang đặt bệ ngoài trời 192FO được 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.
Tủ được thiết kế để chống lại sự ăn mòn và có một kết cấu chắc chắn bao gồm vỏ thép sơn tĩnh điện, tổ hợp module chứa khay hàn
cáp, ngõ ra/vào giúp thi công lắp đặt dễ dàng. Đảm bảo tính năng Plug-in: Khi mở rộng thêm hoặc rút ra các module chứa khay hàn quang thao
tác dễ dàng mà không ảnh hưởng đến các khay đang hoạt động cũng như các kết nối của thiết bị - Có khoản trống và đai cố định để chứa và giữ
cố định phần thừa của cáp vào và dây nối.

Hình vỏ tủ:

Vị trí lắp Splitter và Adapter:

Vị trí gắn
Spliter

STT

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

QUY CÁCH SẢN PHẨM
THÀNH PHẦN CẤU TẠO
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Tủ phối quang đặt bệ 192FO được chế tạo :
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- Vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện, độ dày ≥1,5 mm, có độ
bền cao thích nghi tốt với điều kiện môi trường bên ngoài

Vật liệu sản xuất

Tổ hợp module chứa khay hàn cáp ngõ vào/ ngõ ra

- Các bộ phận bên trong đều được sơn tĩnh điện, ốc vít và
một số phụ kiện làm bằng vật liệu Inox thích nghi tốt với
môi trường bên ngoài
Công nghệ sản xuất

Bằng hệ thống máy cơ khí NC và CNC chuyên dụng
công nghệ cao
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Quy cách sản phẩm

Tủ cáp có 2 phần: thân tủ và chân đế tủ
- Thân tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện dày 1,5mm
- Đế thủ làm bằng thép sơn tĩnh điện dày 1,5mm, cố định
chắc chắn với thân tủ bằng các bu lông và vít tạo kết cấu đỡ
kiên cố cho toàn bộ hệ thống tủ.
- Màu sắc: Màu xám trắng
- Tủ được trang bị cửa đóng mở có vị trí lắp khóa an toàn.
Thao tác mở cửa tủ thuận lợi cho thao tác thi công. Góc mở
cửa tủ ≥ 120 độ.
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Kích thước (mm): Cao x Rộng x Sâu

1280 x 512 x 300

5

Độ kín nước và chống bụi môi trường

Mức độ bảo vệ chống bụi và ngăn nước thâm nhập theo
mức IP54

Nhiệt độ làm việc (Độ C)
Thiết kế
Khả năng chịu rung
Độ bền của cơ chế ghép
Khả năng lưu giữ sợi/cáp
Khả năng chịu thay đổi nhiệt độ
Độ ẩm

Từ -10 độ C đến +70 độ C
Thiết kế có khả năng lắp đặt trên bệ hoặc treo trên cột
IEC 61300-2-1
IEC 61300-2-6
IEC 61300-2-4
IEC 61300-2-22
≤ 95% RH
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Khu vực cáp chính vào/ra:

Khay hàn quang:

Dây nối quang

Địa chỉ: 334/112 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
VPĐD: 51 Rạch Bùng Binh, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM
ĐT: 028 3931 8567
Fax: 0283931 8567

Adapter

Ống co nhiệt

