
spOsÓB zaMaWIanIa:
PSM-19/144/3U - przełącznica modułowa wysokości 3U

spOsÓB zaMaWIanIa:
MPS-19/12/W/E/SC - moduł dla 12 pigtaili i adapterów E-2000, SC do półek PSM-19/144/3U
MPS-19/12W/K/12E2A - moduł kompletny wyposażony w 12 pigtaili i adapterów E-2000/APC do półek PSM-19/144/3U

cEcHy:
•	 pojemność do 12 modułów MPK-12 
•	 szybkie i niezawodne zestawianie torów 

światłowodowych
•	możliwość wykonywania pomiarów kontrolnych  

i eksploatacyjnych 
•	wysokość użytkowa 4U, w tym zintegrowana półka 

patchcordów i tub kabla liniowego 1U
•	 element wprowadzający tuby liniowe umożliwia 

mocowanie tub transportowych w ilości 
odpowiadającej zastosowanym modułom

•	wprowadzanie kabli liniowych i patchcordów 
z lewej lub prawej strony przełącznicy

•	 uniwersalne mocowanie z przodu lub z tyłu stojaka

•	montaż w typowych stojakach 19’’ o głębokości 
minimum 300 mm typu STP-19

•	 zastosowanie adapterów AD-19 umożliwia 
mocowanie w szafach 21’’ i 23’’

WypOsaŻEnIE:
•	 półka tub liniowych i patchcordów
•	 uniwersalny adapter do mocowania w stojaku typu 

19” z przodu lub z tyłu
•	 prowadnik tub liniowych
•	 prowadnik pigtaili 
•	 opaski i taśmy kablowe
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy

cEcHy:
•	 pojemność do 12 modułów MPS-19/12/W 
•	 szybkie i niezawodne zestawianie torów 

światłowodowych
•	możliwość wykonywania pomiarów kontrolnych  

i eksploatacyjnych 
•	 zgromadzenie tub kabla liniowego wymaga 

zastosowania szuflady zapasu SZ-19L-1U 
•	wolne miejsca zakrywa się płytkami zaślepiającymi 

PZ-3U-7 (szerokość 35 mm)
•	montaż w typowych stojakach 19’’ o głębokości 

minimum 300 mm typu STP-19
•	 zastosowanie adapterów AD-19 umożliwia 

mocowanie w szafach 21’’ i 23’’

WypOsaŻEnIE:
•	 opaski i taśmy kablowe
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy
•	 szuflada zapasu SZ-19L-1U (opcja)
•	 płytka zaślepiająca (opcja)

spOsÓB zaMaWIanIa:
PSM-19/144/4U - przełącznica modułowa wysokości 4U

PSM-19/144/4U 

liczba kaset maks. 12 x KSQ

maksymalna liczba spawów 144

liczba pól komutacji 144

standard złączy E-2000, SC

liczba pól komutacji dla złączy LC Duplex 96 - 144

zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm 1,5

liczba wejść kabla liniowego 12

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 488/175/290

masa [kg] 3,7

liczba modułów 12

rodzaj zastosowanych modułów MPK-12

mocowanie tył/pród

PSM-19/144/3U 

liczba kaset maks. 12 x KSQ

maksymalna liczba spawów 12 na moduł 

liczba pól komutacji 12 modułów x 12 szt. = 144 

standard złączy E-2000, SC 

zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm 1 - 1,5 

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 483/132 (3U)/210 

masa [kg] 4

liczba modułów 12

rodzaj zastosowanych modułów MPS-19/12/W 

mocowanie przód

DanE tEcHnIcznE:

cEcHy:
•	wyposażenie przełącznic PSM-19/144/3U
•	możliwość zakończenia złączami do 12 włókien

WypOsaŻEnIE:
•	 ramka modułu
•	 listwa komutacyjna
•	 kaseta KSQ
•	 zasobnik zapasu pigtaili
•	 instrukcja obsługi i montażu

DanE tEcHnIcznE:

DanE tEcHnIcznE:

cEcHy:
•	wyposażenie przełącznic PSM-19/144/4U  

i PSU-300
•	możliwość zakończenia złączami i komutacji  

do 12 włókien
•	 ścisłe tuby włókien liniowych wprowadzane  

do modułu w osłonie tuby ochronnej 
•	 zapas włókien gromadzony w zasobniku, w tubie 

ochronnej lub w luźnej tubie
•	możliwość wprowadzania multipachcordów po 

stronie liniowej MPK-12

DanE tEcHnIcznE:

spOsÓB zaMaWIanIa:
MPK-12/E/SC - moduł dla 12 pigtaili i adapterów E-2000/APC do PSM-19/144/4U i PSU-300/432
MPK-12-12E2A-K - moduł kompletny wyposażony w 12 pigtaili i adapterów E-2000/APC do PSM-19/144/4U i PSU-300/432

Modułowa przełącznica 
światłowodowa PSM-19/144/3U Modułowa przełącznica 

światłowodowa PSM-19/144/4U

Moduł MPK-12

Moduł MPS-19/12/W

MPS-19/12/W

liczba pól komutacji 12 

standard złączy E-2000, SC 

zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm 1 - 1,5 

szerokość listwy komutacyjnej [mm] 35

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 35/132 (3U)/195 

* możliwość wykonania listwy komutacyjnej na 12 pól złączy LC na zamówienie

MPK -12

liczba pól komutacji 12

standard złączy SC

zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm 1,5

szerokość listwy komutacyjnej [mm] 40

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 36/128/214

* możliwość wykonania listw komutacyjnych E-2000, LC, FC, ST na zamówienie

MODUŁOWA PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PSM-19/144/4U

MODUŁ MPK-12

MODUŁOWA PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PSM-19/144/3U

MODUŁ MPS-19/12/W

TELEKOM ACCESS CATV MAN WAN LAN FTTx PON xWDM

TELEKOM ACCESS CATV MAN WAN LAN FTTx PON xWDM

WypOsaŻEnIE:
•	 ramka modułu z listwą komutacyjną
•	 kaseta KSQ
•	 zasobnik tub liniowych
•	 zasobnik zapasu pigtaili 
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy
•	 tuba OFBLT 2,5 m

WypOsaŻEnIE DODatKOWE:
•	 tuba OFBLT 2,5 m
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