
SPOSÓB ZAMAWIANIA:
STP-19/2.2 - szafa centralowa STP-19 wysokości 2,2 m

CECHY:
•	 szafa 19” przeznaczona do zakończenia i organizacji sieci światłowodowej w centralach telekomunikacyjnych 

i centrach danych
•	 rozwiązanie dedykowane również do zastosowania w sieciach FTTx (przy odpowiednim wyposażeniu)
•	 zastosowanie przełącznic typu PS-19 umożliwia zagospodarowanie do 1320 włókien (pojemność obliczona 

przy zastosowaniu zespołów SZ-19/1U+ PSM-19/144/3U+SZ-19L). Zalecana pojemność dla systemów FTTH  
to 6 zespołów (SZ-19/1U+ PSM-19/144/3U+SZ-19L) o łącznej pojemności 864 włókien (6 kabli 144J)

•	 regulowane listwy nośne, umożliwiają montaż przełącznic i urządzeń aktywnych z mocowaniem tylnym lub przednim
•	możliwość instalacji w szafie bloków serii BPK, BP, BK
•	 boczne piony transportowe wyposażone w prowadniki zwojowe do organizacji patchcordów 
•	 drzwi przeszklone dwuskrzydłowe umożliwiają łatwy dostęp do wnętrza szafy
•	wejście kablem liniowym realizowane jest od góry i od dołu przez przepusty szczotkowe
•	 zdejmowane dwuczęściowe ściany boczne ułatwiają dostęp do pionów transportowych
•	możliwość zamontowania na szafie panelu wentylacyjnego
•	możliwość wykonania stojaka (szafa bez drzwi i ścian bocznych)

WYPOSAŻENIE:
•	 uchwyty ścienne
•	 stopki z możliwością poziomowania 
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:

Szafa centralowa 19” STP-19

SZAFA CENTRALOWA 19” STP-19

CECHY:
•	 przeznaczona do montażu modułów MPPO kompatybilnych ze standardem LGX
•	 umożliwiają instalację w typowych szafach i stojakach 19” oraz 21/23” z adapterami typu AD-19
•	 ramki PPO-48 i PPO-72 umożliwiają instalację modułów MPPO w przełącznicach rodziny PSU-1

DANE TECHNICZNE:

SPOSÓB ZAMAWIANIA:
PPO-19/1U – ramka 19’’ 1U przeznaczona do montażu maksymalnie trzech modułów MPPO-1

PPO-19
PPO-48 PPO-72

PPO-19/1U PPO-19/2U PPO-19/3U

pojemność 3 szt. MPPO-1 3 szt. MPPO-2 
6 szt. MPPO-1

2 szt. MPPO-4 
4 szt. MPPO-3 
7 szt. MPPO-2 

14 szt. MPPO-1

2 szt. MPPO-3 
2 szt. MPPO-2 
6 szt. MPPO-1

1 szt. MPPO-4 
2 szt. MPPO-3 
4 szt. MPPO-2 
8 szt. MPPO-1

RAMKA PPO

Ramka 19” PPO-19/1U

Ramka 19” PPO-19/2U

TELEKOM ACCESS CATV MAN WAN xWDMFTTx

STP-19/1.8 STP-19/2.2 STP-19/2.6

użytkowa wysokość stojaka 19” lub 21” 36U 45U 55U 

maksymalna liczba kabli liniowych 36 dla ø13 mm i 70 dla ø6,5 mm

drzwi dwuskrzydłowe przeszklone 

piony transportowe jeden pion dla kabli liniowych, drugi dla stacyjnych 

materiały obudowy/kolor stal, aluminium/RAL 7035

wymiary szer./wys./głęb.* [mm] 900/1800/350 900/2200/350 900/2600/350 

odporność mechaniczna IK IK 10

stopień szczelności IP IP20

masa [kg] 70 86 100

* możliwość zamówienia szafy o głębokości 400 mm
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