Optické trubièkové rozvody MODblow
Optické trubièkové rozvody pøedstavují revoluèní technologii pouívanou pro výstavbu optických sítí. Jejich podstatou je instalace soustavy tzv.
Mikroduktù polyethylénových èi bezhalogenových trubièek s prùmìry 5, 7 a 10mm s kluzným vnitøním povrchem, které jsou vzájemnì hermeticky
spojovány tak, aby vytvoøily trubièkové cesty mezi výchozími body (centry) a existujícími èi potenciálními koncovými body optické sítì. Do takové
trubièkové trasy pak lze technikou zafukování instalovat nìkolikavláknové optické prvky èi mnohavláknové minikabely, a to teprve a v pøípadì
jejich aktuální potøeby. Trubièkové trasy tedy pøipraví levnou a flexibilní infrastrukturu pro optický rozvod, který mùe rùst tak jak rostou potøeby
sítì, výkony èi poèet uivatelù.

Nabídka:
Nabídka optických trubièkových rozvodù MODblow vychází z optických prvkù, mikroduktù a spojovacích
dílù systému védské firmy CATWAY. Nabízíme øeení pro vytváøení externích pøístupových sítí FTTH
(fiber to the house) a øeení pro vnitøní trubièkové rozvody pro technologie FTTD (fiber to the desk). Øeení
pro pøístupové sítì vychází z provìøené technologie pokládání pøedkonfigurovaných kabelovodù
velkoprùmìrových vysokokluzných chránících trubek obsazených zvolenou sestavou mikrokabelovodù,
které jsou spojovány a vìtveny tak, aby umonily vytváøet kontinuální kanály mikrokabelovodù od zdrojù
k uivatelùm slueb. K tomu jsou vyuívány systémové kabelovodné spojovací prvky, trubièkové spojky a
konektory. K terminaci rozvodù systém nabízí zakonèovací skøínì vnitøního i venkovního provedení a
centrální optické distribuèní skøínì. Technologie mikrotrubièkování MODblow umoòuje vyuít i prázdné
èi jedním kabelem populované existující ji nainstalované chránící trubky a instalovat do nich
zafouknutím svazek mikrotrubièek pro jejich dalí vyuití a zaèlenìní do rozvodu. K vytváøení optických
linek se zde pouívají minikabely a do 96 vláken pro trubièkové trasy prùmìrù 7 a 10mm. V systémech
rozvodù s mikrodukty prùmìru 5mm se vyuívají optické vláknové prvky od 2 do 12 vláken. Øeení vnitøních a areálových rozvodù
trubièkovou technologií je zaloeno na instalování svazkù mikroduktù (trubièkových kabelù) nahrazující areálovou optickou páteø a
páteøe v budovách. Trubièkový systém, zpravidla prùmìru 5mm, se spojovacími a pøechodovými prvky dovoluje vytváøet celistvé
trubièkové kanály pro zafukování optovláknových prvkù od 2 do 12 vláken kontinuálnì od areálového centra a k datovým uzlùm v
budovách. Pro zakonèování optických vláken a mikroduktù systém nabízí 19 optické distribuèní boxy s managementem trubièek.
Systém je pøipraven pro realizaci optických rozvodù k uivateli FTTD. Zde se opìt vyuívá jedno èi dvoutrubièkové instalace 5mm
mikroduktù v horizontálním rozvodu k datovým zásuvkám, hermetické propojení páteøních mikroduktù s horizontálními v datových
uzlech a zakonèení mikroduktù ve speciálních podkladových instalaèních krabicích pro optické modulární zásuvky. Optické linky jsou
opìt realizovány zafukováním vláknových prvkù od 2 do 12 vláken z centra sítì (centra budovy) kontinuálnì a k zásuvkovým
zakonèením a to a tehdy a jsou potøebné.

Výrobci:
CATWAY je védský výrobce systému strukturovaných kabeláí. Jeho
sortiment pokrývá oblast metalických a optických rozvodù a oblast
distribuèních mikroduktových systémù pro vnitøní a venkovní rozvody. Pro
zachování vysoké kvality a pièkového výkonu svých výrobkù probíhá
výroba jeho produktù v ISO 9000 certifikovaných závodech a pro vechny produktové øady mají certifikáty nezávislých zkueben.
Svoji vysokou úroveò kvality dokládá poskytováním 25tileté systémové záruky. Spoleènost Catway patøí v oblasti optických
trubièkových rozvodù mezi lídry na Evropském trhu, a to nejen pro nespornou kvalitu jejich øeení a inovativní pøístup k tomuto
mladému oboru v oblasti optický rozvodù, ale pøedevím pro rozsáhlé praktické zkuenosti získané pøi realizaci nespoètu velkých i
malých instalací v zemích EU, pøevánì v tìkých skandinávských podmínkách.

Výhody:
Systém trubièkových rozvodù umoòuje majiteli sítì zajistit rychlé a jednoduché pøipojování uivatelù bez nutnosti sloité manipulace s
instalovanými optickými kabely pøí aktivování jejich vláknových rezerv. Instalování rezerv v poètu levných trubièek a jejich obsazení vlákny
a si to situace vyádá spoøí a zvyuje ivotnost investice do sítì. Sítì mohou být aktualizovány, roziøovány a rekonfigurovány zpùsobem,
který je jednoduí a cenovì efektivnìjí ne kdy pøedtím. Nìkteré dùleité vlastnosti trubièkových rozvodù:
! redukují náklady pøi výstavbì sítí
! eliminují mrtvá vlákna
! mnohem ménì sváøení a spojování vláken
! jednoduí plánování sítì
! ménì lidského potenciálu
! jednoduché, rychlé rozíøení v budoucnosti
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Optické trubièkové rozvody MODblow

Podrobné informace:
Struktura sortimentu optických trubièkových rozvodù CATWAY:

! Interní rozvody:
! Vnitøní mikrotrubièky a trubièkové kabely:
! LFH trubièka 5mm s vnitøní kluznou vrstvou.
! LFH trubièkový kabel 1x5mm, 2x5mm, 4x5mm, 7x5mm, 12x5mm, 19x5mm, 24x5mm.
! Optické vláknové jednotky:
! 2, 4, 8, 12 vláknová jednotka 9/125 (OS1) SM pro zafukování do mikrotrubièek 5/3,5mm.
! 2, 4, 8, 12 vláknová jednotka 50/125 (OM2) MM pro zafukování do mikrotrubièek 5/3,5mm.
! Externí rozvody:
! Externí trubièkové kabely s 5mm trubièkami:
! HDPE trubièkový kabel Anti-Rodent 1x5mm, 2x5mm, 4x5mm, 7x5mm, 12x5mm, 19x5mm, 24x5mm.
! Optokabelovody:
! Optokabelovod 32/27mm, 40/33mm, 50/42mm s vnitøní kluznou vrstvou.
! Mikrotrubièky:
! Mikrotrubièka 5/3,5mm, 7/5,5mm, 10/8mm s vnitøní kluznou vrstvou.
! Mikrotrubièky pro pøímé ukládání do zemì:
! Mikrotrubièka 10/7mm, 12/8mm s vnitøní kluznou vrstvou.
! FX midia optické kabely pro trubièkové rozvody:
! Multi Loose Tube kabel s vlákny od 2 do 96 vláken MM i SM prùmìr 6,3mm pro zafukování do mikrotrubièek minimálního
vnitøního prùmìru 7mm.

! CT midia optické kabely pro trubièkové rozvody:
! Loose Tube kabel s vlákny od 2 do 24 vláken MM i SM prùmìr 3,9mm pro zafukování do mikrotrubièek vnitøního prùmìru
5,5 a 7mm.

! Zakonèovací a propojovací prvky:
! Pøísluenství trubièek:
! Trubièkové konektory 5mm-5mm, 7mm-7mm, 10mm-10mm, 12mm-12mm, 5mm-7mm, 7mm-10mm, 10mm-12mm.
! Koncové èepièky 5mm, 7mm, 10mm, 12mm.
! Zabezpeèující sponky 5mm, 7mm, 10mm, 12mm.
! Vodu blokující konektory 5mm-5mm, 7mm-7mm, 10mm-10mm.
! Plyn blokující konektor 5mm-5mm.
! Plyn blokující koncovka 5mm.
! Y-spojky:
! 32/32/32mm, 40/40/16mm, 40/40/2x16, 40/40/25mm, 40/40/32mm, 40/32/32mm, 40/40/40mm, 50/50/16mm,
50/50/25mm, 50/50/32mm, 50/50/40mm, 50/50/50mm.

! T-spojky:
! 32/32/32mm, 40/40/16mm, 40/40/2x16, 40/40/25mm,

40/40/32mm, 40/32/32mm, 40/40/40mm, 50/50/16mm,
50/50/25mm, 50/50/32mm, 50/50/40mm, 50/50/50mm.
! Pøímé spojky:
! 40/40mm, 50/50mm.
! Pøechodové krabice
! Zakonèovaní a propojovací krabice:
! Dle typu a rozmìru ukonèení a 48 vláken na konektorech
SC, duplex SC, LC, MTRJ, E2000.
! 19 propojovací panely pro ukonèení trubièek
! ukonèení a 48 vláken na konektorech duplex SC, LC.
! Montání achty:
! Bezzátìové a zátìové do 40 tun.
! Tìsnìní a záslepky pro optokabelovody a mikrotrubièky
! Tìsnìní pro HDPE optokabelovody 32mm, 40mm, 50mm.
! Záslepky mikrotrubièek 7mm, 10mm.
! Instalaèní zaøízení:
! Zafukovací aparáty pro mikrotrubièky, mikrokabely a vláknové jednotky.

Související produkty:
! Optické vláknové rozvody (informace jsou obsaeny v nabídce Optické kabelání rozvody MODlight).
! 19 a 10 rozvadìèe a nástìnné krabice (informace jsou obsaeny v nabídce Rozvadìèe MODline, náøadí a pomùcky).
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