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TELECOM PRODUCT HIGHLIGHT
WE SUPPORT YOU NEED
ภายในเครื่องหมายการค้า TE Connectivity เรามีความยินดีที่จะเสนออุปกรณ์สินค้าทางด้านโครงข่ายข้อมูลและโทรคมนาคม
ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานให้กับระบบขององค์กรท่านได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เนื่องจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงข่ายของการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อปัจจุบันและตอบสนองกับ
ความต้องการของตลาด ระบบงานโครงข่ายใยแก้วนำ�แสง หรือ FTTx จึงเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการออกแบบระบบเครือ
ข่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อและให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ทำ�ให้อุปกรณ์ Passive ที่ทำ�หน้าที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายใยแก้วนำ�แสงจึงเป็นตัวกลางสำ�คัญที่จะทำ�ให้
ระบบอินเตอร์เน็ตที่ถูกออกแบบไว้ ทำ�งานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
WHAT IS SMC

ตู้อุปกรณ์ Optical Fiber Cross Connection Cabinet (OFCCC) หรือ Fiber Distribution Hub (FDH) สำ�หรับใช้ในการ
ติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือระบบ FTTx ทำ�จากวัสดุ ใยแก้ววัสดุ
โพลีเอสเตอร์ ที่มีชื่อว่า SMC1 ซึ่งถูกทำ�การรีดและบีบอัดเป็นแผ่นโดยการใช้อุณภูมิที่สูง สามารถรองรับความแข็งแรงและ
นํ้าหนักได้ถึง 1,000 กิโลกรัม มีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 10 ปี มีคุณสมบัติที่ทนต่อทุกสภาวะอากาศ, สามารถป้องกันรังสี
และสามารถป้องกันความเสียหาย ที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือแรงกระแทกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวตู้ทำ�จากวัสดุที่ ไม่ใช่
โลหะที่มีคุณสมบัตินำ�ความร้อนสูง ทำ�ให้สามารถป้องกันและทนทานต่อ Condensation หรือ การเกิดหยดนํ้า เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ อย่างเช่น ในตอนกลางวันที่อุณหภูมิในตู้จะตํ่ากว่าอุณภูมิอากาศรอบๆ ข้างได้ ตู้จะถูกปิดผนึก
อย่างดี เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการรบกวนจากแมลงหรือสัตว์ต่างๆ มีกุญแจล๊อคเพื่อป้องกันการโจรกรรม
วัสดุภายในตู้ทำ�จากวัสดุ Stainless Steel2 ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีรูปทรงที่สวยงาม และสามารถป้องกันการเกิดสนิม
ได้เป็นอย่างดี โดยตัวตู้จะถูกประกอบพร้อมใช้งานโดยติดตั้งอุปกรณ์ Fiber Tray, Fiber Splice Tray, Fiber Optic Pigtail และ
Adapter มาให้เรียบร้อย อีกทั้งยังมี Fiber Spool และ Cable Ring สำ�หรับใช้เก็บและจัดสายสัญญาณเพื่อความเรียบร้อย
สวยงาม และมี Parking lot เพื่อเก็บสาย Fiber Optic ที่ยังไม่ใช้งาน อีกด้วย
ตู้ Passive ออกแบบมารองรับการใช้งานทั้งแบบตั้งพื้น (on Ground) และแขวนเสา (on Pole) เพื่อง่ายต่อการเลือกใช้งาน
ของทางลูกค้า โดยมีอุปกรณ์ขายึดมาให้พร้อมสรรพ

1

SMC
Sheet moulding compound
คือวัสดุใยแก้วโพลีเอสเตอร์ซึ่งถูกทำ�การรีดและบีบ
อัดเป็นแผ่นโดยการใช้อุณภูมิที่สูง
2

STAINLESS STEEL
วัสดุสเตเลสมีความแข็งแรงทนทาน มีรูปทรงที่
สวยงาม และสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้เป็น
อย่างดี

FOCCC
FIBER OPTIC CROSS CONNECTION CABINET
720 CORE FOCCC (GXF5-17HCE)
TE GXF5-17HCe ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่ายใยแก้วนำ�แสง Optical Fiber Cross Connection Cabinet (OFCCC) ที่มีขนาดของ
พอร์ทการเชื่อมต่อปานกลาง ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside
Plant) หรือระบบ FTTx ที่เป็นโครงข่ายกระจายสัญญาณสู่กลุ่มผู้ใช้งานเป็นหลัก (Access Network) ทำ�งานได้บนสภาวะแวดล้อม
แบบ Outdoor ตามมาตรฐาน Environment Protection โดยรองรับการทำ�งาน Splicing, การกระจายสัญญาณ Splitter, การจัด
การเชื่อมต่อแบบ Cross Connection พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำ�หรับจัดเก็บสายสัญญาณภายในให้เป็นระเบียบ
Features / คุณลักษณะการใช้งาน
Cabinet Material / วัสดุภายนอก : Sheet moulding compound (SMC) Reinforced Polymer
Internal Material / วัสดุภายใน : Stainless Steel
มาตรฐานการป้องกัน : IP 65
Dual removable front door / ประตูหน้าแบบบานคู่
Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�งาน : -40°C ~ +60°C
HxWxD / สูงxกว้างxลึก (mm.) : 1,600mm (1250 without base) x 1200 x 400 mm.
Available for ground installation (with pedestal) / รองรับการติดตั้งแบบตั้งพื้น (บนฐานตู้)
Splicing and distribution : 720 core (max.)
Distribution Fiber tray capacity : 12*(60) = 720F
Total of Splitter Module Slot / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : 22 Splitter
Bypass : 12*18 = 216F
Parking Lot / ช่องพักสาย Fiber (Core) : 32 ports

Main Technical Parameters
Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)

Contact
Tel: +66 2 363 4355 (auto)
Fax: +66 2 363 4353-4, +66 2 363 4361
sales@g-nettelecom.com
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FOCCC
Main Technical Parameters

FIBER OPTIC CROSS CONNECTION CABINET
576 CORE FOCCC (GXF5-17CD1)

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)

TE GXF5-17CD1 ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่ายใยแก้วนำ�แสง Optical Fiber Cross Connection Cabinet (OFCCC) ที่มีขนาด
ของพอร์ทการเชื่อมต่อปานกลาง ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside
Plant) หรือระบบ FTTx ที่เป็นโครงข่ายกระจายสัญญาณสู่กลุ่มผู้ใช้งานเป็นหลัก (Access Network) ทำ�งานได้บนสภาวะแวดล้อม
แบบ Outdoor ตามมาตรฐาน Environment Protection โดยรองรับการทำ�งาน Splicing, การกระจายสัญญาณ Splitter, การ
จัดการเชื่อมต่อแบบ Cross Connection พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำ�หรับจัดเก็บสายสัญญาณภายในให้เป็นระเบียบ
Features / คุณลักษณะการใช้งาน
Cabinet Material / วัสดุภายนอก : Sheet moulding compound (SMC) Reinforced Polymer
Internal Material / วัสดุภายใน : Stainless Steel
มาตรฐานการป้องกัน : IP 65
Front and back access / รองรับการทำ�งานทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�งาน : -40°C ~ +60°C
HxWxD / สูงxกว้างxลึก (mm.) : 1,552mm (1202 without base) x 755 x 625 mm.
Available for ground installation (with pedestal) / รองรับการติดตั้งแบบตั้งพื้น (บนฐานตู้)
Splicing and distribution: 576 core (max.)
Distribution Fiber tray capacity : 12*(18)+12*(30) = 576F
Total of Splitter Module Slot / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : 20 Splitter module
Bypass : 12*24 = 288F
Parking Lot / ช่องพักสาย Fiber (Core) : 32 ports

FOCCC
FIBER OPTIC CROSS CONNECTION CABINET
288 CORE FOCCC (GXF-17HAE)
TE GXF-17HAe ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่ายใยแก้วนำ�แสง Optical Fiber Cross Connection Cabinet (OFCCC) ที่มีขนาดของ
พอร์ทการเชื่อมต่อปานกลาง ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside
Plant) หรือระบบ FTTx ที่เป็นโครงข่ายกระจายสัญญาณสู่กลุ่มผู้ใช้งานเป็นหลัก (Access Network) ทำ�งานได้บนสภาวะแวดล้อม
แบบ Outdoor ตามมาตรฐาน Environment Protection โดยรองรับการทำ�งาน Splicing, การกระจายสัญญาณ Splitter, การ
จัดการเชื่อมต่อแบบ Cross Connection พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำ�หรับจัดเก็บสายสัญญาณภายในให้เป็นระเบียบ
Features / คุณลักษณะการใช้งาน
Cabinet Material / วัสดุภายนอก : Sheet moulding compound (SMC) Reinforced Polymer
Internal Material / วัสดุภายใน : Stainless Steel
มาตรฐานการป้องกัน : IP 65
Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�งาน : -40°C ~ +60°C
HxWxD / สูงxกว้างxลึก (mm.) : 1,202mm (852 without base) x 756 x 364 mm.
Available for pole mounted or ground installation (with pedestal) / รองรับการติดตั้งแบบแขวนเสาและแบบตั้งพื้น (บนฐานตู้)
Splicing and distribution : 288 core (max.)
Distribution Fiber tray capacity : 12*(24) = 288F
Total of Splitter Module Slot / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : 10 Splitter module
Bypass : 12*12 = 144F
Parking Lot / ช่องพักสาย Fiber (Core) : 32 ports

Main Technical Parameters
Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)
Fiber bending radius : ≥ 30mm.

Contact
Tel: +66 2 363 4355 (auto)
Fax: +66 2 363 4353-4, +66 2 363 4361
sales@g-nettelecom.com
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FOCCC
Main Technical Parameters

FIBER OPTIC CROSS CONNECTION CABINET
156 CORE FOCCC (GXF5-17HBB)

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)

TE GXF5-17HBb ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่ายใยแก้วนำ�แสง Optical Fiber Cross Connection Cabinet (OFCCC) ที่มีขนาดของ
พอร์ทการเชื่อมต่อปานกลาง ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside
Plant) หรือระบบ FTTx ที่เป็นโครงข่ายกระจายสัญญาณสู่กลุ่มผู้ใช้งานเป็นหลัก (Access Network) ทำ�งานได้บนสภาวะแวดล้อม
แบบ Outdoor ตามมาตรฐาน Environment Protection โดยรองรับการทำ�งาน Splicing, การกระจายสัญญาณ Splitter, การ
จัดการเชื่อมต่อแบบ Cross Connection พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำ�หรับจัดเก็บสายสัญญาณภายในให้เป็นระเบียบ
Features / คุณลักษณะการใช้งาน
Cabinet Material / วัสดุภายนอก : Sheet moulding compound (SMC) Reinforced Polymer
Internal Material / วัสดุภายใน : Stainless Steel
มาตรฐานการป้องกัน : IP 65
Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�งาน : -40°C ~ +60°C
HxWxD / สูงxกว้างxลึก (mm.) : 1,120mm (770 without base) x 630 x 380 mm.
Available for pole mounted or ground installation (with pedestal) / รองรับการติดตั้งแบบแขวนเสาและแบบตั้งพื้น (บนฐานตู้)
Splicing and distribution : 48 core - 156 core (max.)
Distribution Fiber tray capacity : 12*(12+1) = 156F
Total of Splitter Module Slot / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : 6 Splitter module
Bypass : 12*4 = 48F
Parking Lot / ช่องพักสาย Fiber (Core) : 32 ports

FODB
FIBER OPTIC DISTRIBUTION BOX
96 CORE (GPX99H-B96A)
TE GPX99H-Ba ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่ายใยแก้วนำ�แสงขนาดเล็ก Fiber Optical Distribution Box (FODB) ที่มีขนาดของพอร์ท
การเชื่อมต่อไม่มากนัก ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือ
ระบบ FTTx ทำ�งานได้บนสภาวะแวดล้อมแบบ Outdoor ตามมาตรฐาน Environment Protection โดยรองรับการทำ�งาน Splicing,
การกระจายสัญญาณ Splitter, การ Terminate ปลายทางสำ�หรับการกระจายสัญญาณสู่ผู้ใช้งานโดยตรงเป็นหลัก

Features / คุณลักษณะการใช้งาน
Cabinet Material / วัสดุภายนอก : Metal sheet with powder painted for box body / SMC
Outdoor application / รองรับการติดตั้งภายนอก
Wall or pole mounted / รองรับการติดตั้งแบบแขวนเสาและแบบเจาะยึดผนัง
Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�งาน : -40°C ~ +60°C
HxWxD / สูงxกว้างxลึก (mm.) : 530 x 500 x 150 mm.
Splicing and distribution : 96 core (max.)
Splice tray : 12 x 8 = 96F
optical splitter installation / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : (1 splitter module)
Parking Lot / ช่องพักสาย Fiber (Core)

Main Technical Parameters
Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)

Contact
Tel: +66 2 363 4355 (auto)
Fax: +66 2 363 4353-4, +66 2 363 4361
sales@g-nettelecom.com
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FODB
Main Technical Parameters

FIBER OPTIC DISTRIBUTION BOX
72 CORE (GPX99H-B72A)

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)

TE GPX99H-Ba ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่ายใยแก้วนำ�แสงขนาดเล็ก Fiber Optical Distribution Box (FODB) ที่มีขนาดของพอร์ท
การเชื่อมต่อไม่มากนัก ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือ
ระบบ FTTx ทำ�งานได้บนสภาวะแวดล้อมแบบ Outdoor ตามมาตรฐาน Environment Protection โดยรองรับการทำ�งาน Splicing,
การกระจายสัญญาณ Splitter, การ Terminate ปลายทางสำ�หรับการกระจายสัญญาณสู่ผู้ใช้งานโดยตรงเป็นหลัก

Features / คุณลักษณะการใช้งาน
Cabinet Material / วัสดุภายนอก : Metal sheet with powder painted for box body / SMC
Outdoor application / รองรับการติดตั้งภายนอก
Wall or pole mounted / รองรับการติดตั้งแบบแขวนเสาและแบบเจาะยึดผนัง
Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�งาน : -40°C ~ +60°C
HxWxD / สูงxกว้างxลึก (mm.) : 430 x 500 x 150 mm.
Splicing and distribution : 72 core (max.)
Splice tray : 12 x 6 = 72F
optical splitter installation / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : (1 splitter module)
Parking Lot / ช่องพักสาย Fiber (Core)

FODB
FIBER OPTIC DISTRIBUTION BOX
48 CORE (GPX99H-B48A)
TE GPX99H-Ba ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่ายใยแก้วนำ�แสงขนาดเล็ก Fiber Optical Distribution Box (FODB) ที่มีขนาดของพอร์ท
การเชื่อมต่อไม่มากนัก ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือ
ระบบ FTTx ทำ�งานได้บนสภาวะแวดล้อมแบบ Outdoor ตามมาตรฐาน Environment Protection โดยรองรับการทำ�งาน Splicing,
การกระจายสัญญาณ Splitter, การ Terminate ปลายทางสำ�หรับการกระจายสัญญาณสู่ผู้ใช้งานโดยตรงเป็นหลัก

Features / คุณลักษณะการใช้งาน
Cabinet Material / วัสดุภายนอก : Metal sheet with powder painted for box body / SMC
Outdoor application / รองรับการติดตั้งภายนอก
Wall or pole mounted / รองรับการติดตั้งแบบแขวนเสาและแบบเจาะยึดผนัง
Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�งาน : -40°C ~ +60°C
HxWxD / สูงxกว้างxลึก (mm.) : 300 x 500 x 150 mm.
Splicing and distribution : 48 core (max.)
Splice tray : 12 x 5 = 60F
optical splitter installation / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : (2 splitter module)
Parking Lot / ช่องพักสาย Fiber (Core)

Main Technical Parameters
Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)

Contact
Tel: +66 2 363 4355 (auto)
Fax: +66 2 363 4353-4, +66 2 363 4361
sales@g-nettelecom.com
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FODB
Main Technical Parameters

FIBER OPTIC DISTRIBUTION BOX
36 CORE (GPX99H-B36A)

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)

TE GPX99H-Ba ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่ายใยแก้วนำ�แสงขนาดเล็ก Fiber Optical Distribution Box (FODB) ที่มีขนาดของพอร์ท
การเชื่อมต่อไม่มากนัก ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือ
ระบบ FTTx ทำ�งานได้บนสภาวะแวดล้อมแบบ Outdoor ตามมาตรฐาน Environment Protection โดยรองรับการทำ�งาน Splicing,
การกระจายสัญญาณ Splitter, การ Terminate ปลายทางสำ�หรับการกระจายสัญญาณสู่ผู้ใช้งานโดยตรงเป็นหลัก

Features / คุณลักษณะการใช้งาน
Cabinet Material / วัสดุภายนอก : Metal sheet with powder painted for box body / SMC
Outdoor application / รองรับการติดตั้งภายนอก
Wall or pole mounted / รองรับการติดตั้งแบบแขวนเสาและแบบเจาะยึดผนัง
Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�งาน : -40°C ~ +60°C
HxWxD / สูงxกว้างxลึก (mm.) : 450 x 250 x 100 mm.
Splicing and distribution : 36 core (max.)
Splice tray : 12 x 3 = 36F
optical splitter installation / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : (1 splitter module)
Parking Lot / ช่องพักสาย Fiber (Core)

FODB
FIBER OPTIC DISTRIBUTION BOX
24 CORE (GPX99H-B24A)
TE GPX99H-Ba ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่ายใยแก้วนำ�แสงขนาดเล็ก Fiber Optical Distribution Box (FODB) ที่มีขนาดของพอร์ท
การเชื่อมต่อไม่มากนัก ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานติดตั้งโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือ
ระบบ FTTx ทำ�งานได้บนสภาวะแวดล้อมแบบ Outdoor ตามมาตรฐาน Environment Protection โดยรองรับการทำ�งาน Splicing,
การกระจายสัญญาณ Splitter, การ Terminate ปลายทางสำ�หรับการกระจายสัญญาณสู่ผู้ใช้งานโดยตรงเป็นหลัก

Features / คุณลักษณะการใช้งาน
Cabinet Material / วัสดุภายนอก : Metal sheet with powder painted for box body / SMC
Outdoor application / รองรับการติดตั้งภายนอก
Wall or pole mounted / รองรับการติดตั้งแบบแขวนเสาและแบบเจาะยึดผนัง
Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�งาน : -40°C ~ +60°C
HxWxD / สูงxกว้างxลึก (mm.) : 350 x 250 x 100 mm.
Splicing and distribution : 24 core (max.)
Splice tray : 12 x 2 = 24F
optical splitter installation / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : (1 splitter module)
Parking Lot / ช่องพักสาย Fiber (Core)

Main Technical Parameters
Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)
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FOSC

144/288/336 CORE IN-LINE CLOSURE
(FOSC-550C/D/E)
Features / คุณลักษณะการใช้งาน
- Gel-sealing ใช้คลิ๊ปล๊อค สะดวก ในการปิด-เปิดฝาครอบอุปกรณ์
- สามารถทำ�การติดตั้งแขวนบนสายเคเบิลใยแก้ว, การติดตั้งแบบใต้ดิน หรือการติดตั้งแบบฝั่งดินได้โดยตรง
- จำ�นวนสายเคเบิลเข้า-ออก หลัก : 4 main cable
- รองรับการเชื่อมต่อสายใยแก้วทั้งแบบ heat shrinkable splicing และ Mechanical splice

FOSC-550C/D/E
อุปกรณ์ In-line Closure เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วแบบ Inline Type ใช้ ในงานติดตั้งสำ�หรับ
เชื่อมต่อโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) ทำ�งานบนสภาวะแวดล้อมแบบ
Outdoor ซึ่งสามารถทำ�การติดตั้งแขวนบนสายเคเบิลใยแก้ว, การติดตั้งแบบใต้ดิน หรือการติดตั้งแบบฝั่งดินได้
โดยตรง
อุปกรณ์ Closure ช่วยให้การปฏิบัติงานของผูู้ ใช้เป็นไปโดยง่าย ด้วยวิธีการใช้คลิ๊ปล๊อค ในการปิด-เปิดฝาครอบ
อุปกรณ์ อีกทั้งรอยต่อของฝาปิด-เปิด และช่องเข้า-ออกสายเคเบิลใยแก้ว ยังมี Sealing Geal ที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะ ช่วยในการกันน้ำ�, มดและแมลงอีกด้วย
การเชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วนำ�แสงของอุปกรณ์ Closure นั้น ในตัวอุปกรณ์มีช่องเข้า-ออกสายเคเบิลใย
แก้ว (Cable Access) ที่สามารถรองรับสายเคเบิลใยแก้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 8-29 mm

Dimensions & Capacity / ขนาดและความจุ
FOSC-550C

FOSC-550D

FOSC-550E

L x W x H (ยาว x กว้าง x สูง) (mm.)

530x217x124 (mm.)

530x217x153 (mm.)

530x217x182 (mm.)

Number of splices รองรับการ Fusion
Splice สูงสุด
(with 48 splice tray)

144

288

336

Cable range (เส้นผ่าศูนย์กลางของสาย
ที่รองรับ)
Number of main cable port (จำ�นวนสาย
เคเบิลเข้า-ออก)

8 ~ 29 mm.
4+4

FOSC

96 CORE IN-LINE CLOSURE
(FOSC-350C)
Features / คุณลักษณะการใช้งาน
- Gel-sealing
- จำ�นวนสายเคเบิลเข้า-ออก : 2 main cable
- สามารถทำ�การติดตั้งแขวนบนสายเคเบิลใยแก้ว, การติดตั้งแบบใต้ดิน หรือการติดตั้งแบบฝั่งดินได้โดยตรง
- ใช้คลิ๊ปล๊อค สะดวก ในการปิด-เปิดฝาครอบอุปกรณ์
- รองจำ�นวนสายการเชื่อมต่อสายใยแก้วจำ�นวนมาก
FOSC-350C
อุปกรณ์ In-line Closure เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วแบบ Inline Type ใช้ ในงานติดตั้งสำ�หรับ
เชื่อมต่อโครงข่ายสายสัญญาณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) ทำ�งานบนสภาวะแวดล้อมแบบ
Outdoor ซึ่งสามารถทำ�การติดตั้งแขวนบนสายเคเบิลใยแก้ว, การติดตั้งแบบใต้ดิน หรือการติดตั้งแบบฝั่งดินได้
โดยตรง
อุปกรณ์ Closure ช่วยให้การปฏิบัติงานของผูู้ ใช้เป็นไปโดยง่าย ด้วยวิธีการใช้คลิ๊ปล๊อค ในการปิด-เปิดฝาครอบ
อุปกรณ์ อีกทั้งรอยต่อของฝาปิด-เปิด และช่องเข้า-ออกสายเคเบิลใยแก้ว ยังมี Sealing Geal ที่มีคุณสมบัติ
เฉพาะ ช่วยในการกันน้ำ�, มดและแมลงอีกด้วย
การเชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วนำ�แสงของอุปกรณ์ Closure นั้น ในตัวอุปกรณ์มีช่องเข้า-ออกสายเคเบิลใย
แก้ว (Cable Access) ที่สามารถรองรับสายเคเบิลใยแก้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 8-20 mm

Dimensions & Capacity / ขนาดและความจุ
FOSC-350C
L x W x H (ยาว x กว้าง x สูง) (mm.)

368x182x106 (mm.)

Number of splices รองรับการ Fusion
Splice สูงสุด
(with 48 splice tray)

96

Cable range (เส้นผ่าศูนย์กลางของสาย
ที่รองรับ)

8 ~ 20 mm.

Number of main cable port (จำ�นวนสาย
เคเบิลเข้า-ออก)

2+2
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1

FIBER DROP CLOSURE (FDC-B8)
The FDC-B8 provides separate splicing and patching
compartments, allowing quick and easy drop cable
connection without disturbing spliced fibers.

2
FIBER DROP CLOSURE (FDC-B8)
The closure is suitable for deployment in aerial, pole
and hand-hole applications. Sealing is achieved via
built-in gel technology, resulting in extremely convenient re-entry and re-sealing.

FDC-B8
FIBER DROP CLOSURE
FTTX DROP CLOSURE

อุปกรณ์ FTTx Drop Closure เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วแบบ Inline Type ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเชื่อมต่อสาย FTTx Drop Cable ที่จะใช้เชื่อมต่อระบบเข้าสู่บ้านพักอาศัยเพื่อ
ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต โดยที่ ไม่ต้องใช้วิธีการ Fusion Splice
อุปกรณ์ยังสามารถทำ�งานบนสภาวะแวดล้อมแบบ Outdoor และได้รับมาตรฐาน Environment Protection ชนิด
IP65 มีขนาดเล็กกะทัดรัด, นํ้าหนักเบา ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งแขวนบนสายเคเบิลใยแก้วหรือยึดติดเสาเพื่อเชื่อม
ต่อโครงข่ายสายใยแก้วนำ�แสง
FTTx Drop Closure ช่วยให้การปฏิบัติงานของผูู้ใช้เป็นไปโดยง่าย ด้วยวิธีการใช้คลิ๊ปล๊อค ในการปิด-เปิด
ฝาครอบอุปกรณ์ อีกทั้งรอยต่อของฝาปิด-เปิด และช่องเข้า-ออกสายเคเบิลใยแก้ว ยังมี Sealing Geal ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ ช่วยในการกันนํ้า, มดและแมลงอีกด้วย
การเชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วนำ�แสงของอุปกรณ์ FTTx Drop Closure นั้น ในตัวอุปกรณ์มีช่องเข้า-ออกสาย
เคเบิลใยแก้ว (Cable Access) ที่สามารถรองรับสายเคเบิลใยแก้ว ขนาด 12C/18C/24C/48C หรือ สาย FTTx
ประเภท Drop Cable ได้

Features / คุณลักษณะการใช้งาน
- Sealing Geal มีคุณสมบัติกันนํ้าในระดับที่ลึก 50 เมตร ได้
- รองรับสายเคเบิลใยแก้วเข้าได้สูงสุดถึง 6 Ports
- รองรับการเชื่อมต่อสาย FTTx Drop Cable ได้สูงสุดถึง 8 Ports
- ภายในประกอบไปด้วย Fiber Splice Tray จำ�นวน 2 ชิ้น โดยสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ
Heat-Shrinkable Splices (SMOUV) ได้สูงสุดถึง 48 Fiber
- รองรับ 2xPLC splitters
- รองรับ 8xSC adapters
L X W X H (ยาว X กว้าง X สูง) (MM.)

270 X 160 X 80 (MM.)

CABLE PORTS (จำ�นวนสายเคเบิลเข้า-ออก)

6 MAIN PORTS + 8 DROP PORTS

MAIN CABLE DIAMETER
(เส้นผ่าศูนย์กลางของสาย MAIN CABLE)

7 / 8.5 / 10 /12 (MM.)

DROP CABLE DIAMETER
(เส้นผ่าศูนย์กลางของสาย DROP CABLE)

3 MM.

SPLICING CAPACITIES (รองรับการ FUSION SPLICE สูงสุด)

48 FUSION SPLICES

PATCHING CAPACITIES (รองรับการเชื่อมต่อ DROP CABLE)

8 SC ADAPTERS

SPLITTER CAPACITIES (ความจุของ SPLITTER)

2 X PLC SPLITTERS
1 X (1:4, 1:8 OR 1:16)
1 X (1:4, 1:8 )
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1

FIBER DROP CLOSURE (FDC-A8)
The FDC - A8 is a gel sealed fiber optic splicing and
patching closure designed for the FTTx network. It
can house up to two 1x8 PLC splitters, 8 SC adapters,
24 fusion splices (or 12 mechanical splices) and distribute up to 8 drop cables.

2
FIBER DROP CLOSURE (FDC-A8)
The closure is suitable for deployment in aerial, pole
and hand hole applications.
Sealing is achieved via built-in gel technology, resulting in extremely convenient re-entry and re-sealing.

FDC-A8
FIBER DROP CLOSURE
FTTX DROP CLOSURE

อุปกรณ์ FTTx Drop Closure เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วแบบ Inline Type ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเชื่อมต่อสาย FTTx Drop Cable ที่จะใช้เชื่อมต่อระบบเข้าสู่บ้านพักอาศัยเพื่อ
ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต โดยที่ ไม่ต้องใช้วิธีการ Fusion Splice
อุปกรณ์ยังสามารถทำ�งานบนสภาวะแวดล้อมแบบ Outdoor และได้รับมาตรฐาน Environment Protection ชนิด
IP65 มีขนาดเล็กกะทัดรัด, นํ้าหนักเบา ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งแขวนบนสายเคเบิลใยแก้วหรือยึดติดเสาเพื่อเชื่อม
ต่อโครงข่ายสายใยแก้วนำ�แสง
FTTx Drop Closure ช่วยให้การปฏิบัติงานของผูู้ใช้เป็นไปโดยง่าย ด้วยวิธีการใช้คลิ๊ปล๊อค ในการปิด-เปิด
ฝาครอบอุปกรณ์ อีกทั้งรอยต่อของฝาปิด-เปิด และช่องเข้า-ออกสายเคเบิลใยแก้ว ยังมี Sealing Geal ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ ช่วยในการกันนํ้า, มดและแมลงอีกด้วย
การเชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วนำ�แสงของอุปกรณ์ FTTx Drop Closure นั้น ในตัวอุปกรณ์มีช่องเข้า-ออกสาย
เคเบิลใยแก้ว (Cable Access) ที่สามารถรองรับสายเคเบิลใยแก้ว ขนาด 12C/18C/24C/48C หรือ สาย FTTx
ประเภท Drop Cable ได้

Features / คุณลักษณะการใช้งาน
- Sealing Geal มีคุณสมบัติกันนํ้าในระดับที่ลึก 50 เมตร ได้
- รองรับสายเคเบิลใยแก้วเข้าได้สูงสุดถึง 6 Ports
- รองรับการเชื่อมต่อสาย FTTx Drop Cable ได้สูงสุดถึง 8 Ports
- ภายในประกอบไปด้วย Fiber Splice Tray จำ�นวน 2 ชิ้น โดยสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ
Heat-Shrinkable Splices (SMOUV) ได้สูงสุดถึง 24 Fiber
- รองรับ 2xPLC splitters
- รองรับ 8xSC adapters
L X W X H (ยาว X กว้าง X สูง) (MM.)

270 X 160 X 83 (MM.)

CABLE PORTS (จำ�นวนสายเคเบิลเข้า-ออก)

6 MAIN PORTS + 8 DROP PORTS

MAIN CABLE DIAMETER
(เส้นผ่าศูนย์กลางของสาย MAIN CABLE)

7-17 (MM.)

DROP CABLE DIAMETER
(เส้นผ่าศูนย์กลางของสาย DROP CABLE)

3 MM.

SPLICING CAPACITIES (รองรับการ FUSION SPLICE สูงสุด)

24 FUSION SPLICES

PATCHING CAPACITIES (รองรับการเชื่อมต่อ DROP CABLE)

8 SC ADAPTERS

SPLITTER CAPACITIES (ความจุของ SPLITTER)

2 X PLC SPLITTERS
(1:2, 1:4 OR 1:8)
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IWB

INDOOR WALL MOUNTED SMALL BOX
(IWB-S)
Features / คุณลักษณะการใช้งาน
- ขนาดเหมาะสม ไม่ใหญ่มาก
- มีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟ LSZH
และป้องกันรังสี UV
- มาตรฐานการใช้งาน : IPX3
- สะดวกต่อการจัดการเปิด ปิดกล่องเพื่อใช้งาน
IWB-S
อุปกรณ์ Indoor wall mounted small box (IWB-S) เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วนำ�แสงที่ใช้
ติดตั้งบนผนัง ออกแบบมาเพื่อใช้งานสำ�หรับผู้ ใช้ปลายทาง และสามารถป้องกันแรงกระแทกต่อสายใยแก้วนำ�
แสงได้ โดยมีการจัดการสายใยแก้วในกล่อง ดังนี้ การเก็บสาย การเชื่อมต่อแบบ splicing, การเชื่อมต่อสาย
สำ�เร็จรูป patching
อุปกรณ์ IWB-S เป็นกล่องพักสายใยแก้วขนาดเล็ก สามารถติดตั้งแบบ Indoor เท่านั้น สำ�หรับใช้เชื่อมต่อระบบ
โครงข่าย FTTH ของผู้ ใช้ปลายทาง ไม่สามารถนำ�ไปใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบ Outdoor ได้

- สะดวกต่อการจัดการสายภายใน
- รัศมีการโค้งงอขอสายใยแก้ว 15mm
- รองรับเชื่อมต่อแบบ Splicing และ Terminate
- ฝาหน้ามีน็อตสำ�หรับยึดกล่อง ป้องกันการงัด

Dimensions & Capacity / ขนาดและความจุ
IWB-S
L x W x H (ยาว x กว้าง x สูง) (mm.)

200 x 120 x 39 (mm.)
Splicing only

Splicing / Patching

Optical module

2

2

Feeder cable (OD<12mm)

4

2

Drop cable (2x4~5 mm.)

-

16

Splicing (รองรับการ Fusion Splice สูงสุด)

16

16

Termination

-

8 standard / 16 SFF

HFTP

CUSTOMER PREMISES WALL OUTLET
(HFTP)

HFTP
อุปกรณ์ HFTP เป็นอุปกรณ์ปลายทางจุดสุดท้ายของผู้ ใช้งานของระบบการเชื่อมต่อโครงข่ายสายใยแก้วนำ�แสง
ตัวอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อป้องกันแรกกระแทกและการจัดการสายใยแก้วนำ�แสง เหมาะสำ�หรับการใช้งานภายใน

Features / คุณลักษณะการใช้งาน
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ splicing กับ pigtails
- รองรับการเชื่อมต่อโดยตรงที่ ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ field installable connectors
- ออกแบบสำ�หรับการติดตั้งสภาพแวดล้อมภายใน Indoor
- รองรับ 4 mechanical splices (RECORD splice) และแบบ fusion splice protectors (SMOUV and ANT)
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ Cable to Cable
- รองรับการใช้งาน 2 SC Simplex adaptors และ duplex LC adaptors
- รองรับสายใยแก้วหลายขนาด (cable diameter ≤ 6mm)
- สามารถติดตั้งบนผนังโดยมีขนาดเพียง 60mm
- รองรับประเภทหัวเชื่อมต่อ : SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, LC/APC
- ขนาด WxHxD กว้างxสูงxลึก (mm.) : 82.5 x 105.5 x 23.8 (mm.)
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SPLITTER

OPTICAL FIBER SPLITTER MODULE
(BOX-CAPSULATION)
Features / คุณลักษณะการใช้งาน
- PLC optical splitter มีความยาวคลื่นที่กว้างและมีประสิทธิภาพในการกระจายแสงสูง และมีขนาดกะทัดรัด
- รองรับการเชื่อมต่อ : SC/UPC, SC/APC, FC/UPC
- รองรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด : 0.9, 2.0, 3.0mm
- รองรับการกระจายสัญญาณ : 1(2) x 2/4/6/8/16/32/64
- ประเภทของสายสัญญาณ : G657A1
Box-Capsulation
อุปกรณ์ optical splitter ใช้การแยกสัญญาณแสงเพื่อรองรับการใช้งาน E/GPON และ FTTx เนื่องด้วยเป็น
อุปกรณ์กระจายสัญญาแสงที่เป็น passive เต็มรูปแบบอุปกรณ์ splitter ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดทรัพยาการ
การใช้สายใยแก้วนำ�แสงและลดการใช้งานของพอร์ทอุปกรณ์ฝั่งต้นทาง

Dimensions & Capacity / ขนาดและความจุ
FBT SPLITTER

PLC SPLITTER

1310 (1550) +-40 nm

1260-1650 nm

Power allocation proportion

Variable, unequal division

Equipartition

Maximum insertion-loss (dB)

1x4 @7.20 / 1x8 @10.5
1x16 @ 14.0 / 1x32 @ 17.4

1x4 @7.30 / 1x8 @10.7
1x16 @ 13.7 / 1x32 @ 16.9

Insertion-loss uniformity (dB)

1x4 @1.6 / 1x8 @1.8
1x16 @ 2.4 / 1x32 @ 3.0

1x4 @0.6 / 1x8 @0.8
1x16 @ 1.2 / 1x32 @ 1.7

0.3

0.2

Wavelength ช่วงความยาวคลื่นแสง

Polarization Dependence Loss (dB)

FC / APC Adapter

FC / PC Adapter

ADAPTERS
FIBER OPTIC ADAPTERS

Single Mode
SC/PC Adapter

Single Mode
SC/APC Adapter

ST / PC Adapter

Simplex Single Mode
LC Adapter

Multi-mode
SC/PC Adapter

การออกแบบ adapters นั้น สามารถออกแบบให้รองรับการใช้งานหลายรูปแบบ โดยให้หัวเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อกับ
ปลั๊กที่เป็นประเภทเดียวกัน ตัวอย่างดังนี้ FC to FC, ST to ST or SC to SC.
FC Adapter
- วัสดุ : zirconia sleeve, plastic flange
- Cylindrical sleeve types (internal diameter: 2.5mm)
- M8 metal thread locking system
- รองรับ FC/APC และ FC/PC
- ฝาปิด : สีเขียวสำ�หรับ FC/APC, สีแดงสำ�หรับ FC/ PC

ST Adapter
- วัสดุ : zirconia sleeve, polybutylene terephthalate
(PBT)
- Cylindrical sleeve type (internal diameter: 2.5mm)
- Insert-pull locking system
- รองรับการใช้งาน Single mode, multi-mode, simplex และ duplex
- สีฝาปิด adapter : แดง

SC Adapter
- วัสดุ : zirconia sleeve, polybutylene terephthalate
(PBT)
- Cylindrical sleeve type (internal diameter: 2.5mm)
- Push-pull structure
- รองรับการใช้งาน Single mode, multi-mode, simplex และ duplex
- โค้ดสี : นํ้าเงินสำ�หรับประเภท single mode
- SC/PC, สีเขียวสำ�หรับ SC/APC, สีเทาสำ�หรับ multimode SC/PC

LC Adapter
- วัสดุ : zirconia sleeve, polybutylene terephthalate
(PBT)
- Cylindrical sleeve type (internal diameter:
1.25mm)
- Insert-pull locking system
- รองรับการใช้งาน Single mode, multi-mode, simplex และ duplex
- โค้ดสี : นํ้าเงินสำ�หรับประเภท single mode, เทาสำ�หรับ
ประเภท multi-mode

ST / PC Adapter

Duplex Single Mode
LC Adapter

Multi-mode
LC Adapter
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F-LIGHT

SINGLE MODE FIELD
INSTALLABLE CONNECTOR
F-Light connector รองรับการใช้งานหัวเชื่อมต่อ SC/UPC (หน้าตัดตรง) และ SC/APC (หน้าตัดเฉียง).
ออกแบบมาใช้อย่างแพร่หลายในงาน FTTX ที่ต้องการความรวดเร็ว และมีข้อจำ�กัดในการใช้เครื่องมือ Fusion splice
จากฝั่งผู้ให้บริการต้นทางถึงฝั่งผู้ใช้บริการปลายทาง, the F-Light connector ยังถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง
สำ�หรับผู้ใช้งานเพื่อรองรับเครือข่าย FTTx ที่มีการปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อ.
ชุดหัวเชื่อมต่อถูกออกแบบด้วยระบบที่น่าเชื่อถือและเสถียรภาพต่อการใช้งานมากที่สุด สามารถทำ�การ Terminate /
Re-terminate ได้มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง และใช้เวลาในการ Terminate เฉลี่ยน้อยกว่า 1 นาที.
Specification / คุณลักษณะเฉพาะ
- รองรับมาตรฐาน RoHS
- การติดตั้งทำ�ได้สะดวกและรวดเร็ว
- ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ
- ไม่ต้องใช้กาวในการเชื่อมแก้ว
- สามารถทำ�การ Re-terminate ได้
- รองรับหัวเชื่อมต่อประเภท SC adaptors
- Strip tool available to cleave fiber at specific length easily & compatible to most cleavers in the market
- รองรับกับประเภทสายใยแก้วนำ�แสงและขนาดดังนี้
+ G652D & G657A fiber
+ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 or 3mm
+ 2*3mm “figure 8” cable /900um fiber

FIC

OUTDOOR FIC STORAGE BOX
อุปกรณ์ FIC storage box ออกแบบมาสำ�หรับใช้ในการ
เชื่อมต่อ ของสาย drop cable เป็นหลัก การออกแบบที่
ได้มาตรฐานทำ�ให้มีขนาดการใช้งานที่กะทัดรัดและเหมาะ
สม สามารถรองรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น ทั้งสายแบบมี
สลิง Figure 8 และสาย drop cable ขนาด 3mm รวม
ถึงยังสามารถรองรับสาย drop cable ที่มีขนาดสูงสุด
ถึง 4.5-5mm

Features / คุณลักษณะการใช้งาน
- เทคโนโลยี gel sealing ของ TE, สามารถทำ�การติดตั้ง
หรือการซ่อมบำ�รุงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ปกป้องการเชื่อมต่อได้สนิท
- ป้องกันรังสี UV, และได้รับมาตรฐานการใช้งาน : IP54
- Accommodates one pair of industry standard FIC
connectors or TE Xpres connectors and one SC
adaptor.

ด้วยเทคโนโลยี gel sealing ทำ�ให้อุปกรณ์ FIC storage
box รองรับมาตรฐานการใช้งานที่ IP54 การติดตั้ง
ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง สามารถติดตั้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซํ้าซ้อนของการติดตั้งและ
สะดวกในการดูแลรักษา.
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถป้องกันรังสี UV และไม่ใช่เหล็ก
ทำ�ให้อุปกรณ์สามารถติดตั้งแบบแขวนสายใยแก้วนำ�แสง,
ฝาผนังและติดตั้งบนเสาได้

- รองรับ Figure 8 และ 3mm drop cable, และสามารถ
รองรับขนาดสาย Drop outdoor สูงสุดที่ 4.5mm-5mm
- รองรับแรงดึงสูงสุด 3kg
- สามารถติดตั้งแขวนสายภายนอก, บนผนัง หรือติด
ตั้งบนเสา
- รองรับอุณหภูมิการใช้งานที่ : -40°C to +65°C
- ขนาด LxWxH ยาวxกว้างxสูง (mm.) : 169 x 33 x
15 (mm.)
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DC

FTTH DROP CABLE
Features / คุณลักษณะการใช้งาน
- FTTH Drop Cables มีรัศมีการโค้งงอที่ 7.5mm,
รองรับแรงกด และสามารถโค้งงอได้ดี
- ขนาด 2.0 x 3.0mm, ที่มีขนาดใกล้เคียงและสามารถ
รองรับกับสายใยแก้วแบบเดิม
- สะดวกในการตัด การติดตั้งสายและการเชื่อมต่อสายใย
แก้ว
FTTH Drop cable
สายนำ�สัญญาณแสง FTTH Drop Cable ใช้สร้างการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพระหว่างโครงข่ายการสื่อสาร
โทรคมนาคมกับผู้ ใช้งานเป็นหลัก โดยการออกแบบมาเพื่อใช้ ในงาน Fiber-To-The-Home โดยเฉพาะ

- สามารถทำ�การติดตั้งในระยะเวลาอันสั้น จึงเพิ่มความ
สะดวกในการใช้งานมากขึ้น
- ต้นทุนการใช้งานตํ่า
- สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานระบบได้
รวดเร็ว

Ordering Information/ข้อมูลประเภทของสายแต่ละประเภท
TYPE

COMMENT

PXGL-1

Single core (สาย drop 1 core)

PXGL-2

Duplex core (สาย drop 2 core)

PXGL-1-X

Ribbon fiber

PXGL-1-G

With steel wire and single core (สาย drop 1 core พร้อมสลิง)

PXGL-2-G

With steel wire and duplex core (สาย drop 2 core พร้อมสลิง)

PXGL-1-T

Sleeve for fiber core, Ribbon fiber

TAC

THERMAL ADHESIVE COATED (TAC)
FIBER SYSTEM
Benefit / อรรถประโยชน์
- รองรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม
แบบ Indoor
- การติดตั้งไม่ต้องใช้กาว ลวดยึด หรืออุปกรณ์สำ�หรับ
ยึดสายใดๆ
- ด้วยเครื่องมือเดียวกัน Microcable สามารถงัด รื้อ
ถอนและติดตั้งใหม่ได้สะดวก
TAC
Thermal adhesive coated (TAC) สายใยแก้วแบบหุ้มด้วยกาว ออกแบบมาให้ ใช้งานเพื่อความรวดเร็ว, ยืดหยุ่น
และในการติดตั้งนั้นแถบจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ น้ำ�หนักที่เบาและเครื่องมือติดตั้งพกพาได้สะดวก ส่วนสาย
microcable มีขนาดเพียง 900 micon พร้อมหุ้มด้วยปลอกที่เมื่อโดนความร้อนจะละลายเป็นกาว ทำ�ให้ติดตั้งได้
อย่างรวดเร็วและสะดวก

- รัศมีการโค้งของสายลดลง และเทคโนโลยีที่ดีเพื่อช่วย
การลดทอนของสัญญาณ เป็นผลให้การติดตั้งสามารถ
โค้งงอได้มากกว่าสายใยแก้วทั่วไป
- Microcable รองรับการติดตั้งทั้งแบบ field installable
และแบบ Fusion splice
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเป็นแบบไร้สาย สะดวกต่อการ
ทำ�งานในทุกสถานที่

Feature / คุณลักษณะการใช้งาน
- Microcable fiber ใช้ยึดพื้นผิวด้วยความร้อน
- ติดตั้งได้รวดเร็วเพียง 1 inch/s (3 cm/s)
- ระยะสายที่ผลิต 300, 500 และ 1000 ฟุต
Construction Characteristics / ลักษณะโครงสร้างสายใยแก้ว
สายใยแก้ว :
แกนกลางมีขนาด 900 um ปลอกขนาด 1.2 mm หุ้มกาวละลายด้วยความร้อน
ชนิด : 		
Single mode ITU-T G.657B3
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 1.1 – 1.2 mm
สี : 		
ใส , ขาว
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FTTH
SOLUTIONS,
SMARTER, FASTER, BETTER SOLUTIONS

INNOVATIVE SOLUTIONS THAT SPEED UP
NETWORK DEPLOYMENTS
TE Connectivity delivers products and services to make network builds and service delivery smarter,
faster and better. We connect and protect the flow of data from the central office to the home and
combine connectivity and optical technologies to provide best in class solutions. TE offers the full
range of products to meet your requirements: field and factory installed, fusion and mechanical splice, standard and hardened connectors, etc. Our solutions are installer-friendly, designed for greatest
flexibility, independent of network topology and compatible with local regulations.
By heavily investing in innovation and developing products in cooperation with customers, TE
can respond to service providers’ future needs with high quality solutions.
As the leader in broadband connectivity, TE Connectivity delivers products and services that make
fiber deployment faster, capacity greater, installation simpler and network reliability better. We connect and protect the flow of data from the central office to the home and combine connectivity and
optical technologies to provide best-in-class solutions. TE offers the full range of products to meet
service providers’ requirements: field- and factory-installed, fusion and mechanical splice, standard
and hardened connectors, etc.. Our solutions are installer-friendly, designed for greatest flexibility,
independent of network topology and compatible with local regulations.
By heavily investing in innovation and developing products in cooperation with customers, TE can
respond to service providers’ future needs with high quality solutions.

FTTH DIAGRAM
Smart investments lead to better service and higher profitability.

TELCO AND ACCESS OPTICAL CONNECTIVITY
PRODUCTS,
G-NET NETWORK SOLUTIONS
GET IN TOUCH
บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำ�กัด
46/153 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำ�กัด
ผู้แทนจำ�หน่ายอุปกรณ์สินค้าทางด้านโครงข่ายข้อมูลและโทรคมนาคม ภายใต้เครื่องหมายการค้า
TE Connectivity อย่างเป็นทางการ

t +66(0)2 363 4355 (สำ�นักงานใหญ่)
t +66(0)5 330 8727 (สาขาเชียงใหม่)
f +66(0)2 363 4353-4
i www.g-nettelecom.com
e sales@g-nettelecom.com

USA
The Company has both volume
and quick response manufacturing
capabilities and is able to support
the global logistics requirements of
its customers.

Milton Keynes (UK)
G-net has manufacturing activities
in the UK.

Bangkok (Thailand)
With headquarters in Bangkok (TH),
G-net has manufacturing activities in
the TH, UK and US.

