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MIKRO POINT 48HP - punkt dystrybucyjny

■■ przeznaczony do instalacji naściennej wewnątrz budynków  
 wielorodzinnych
■■ pojemność do 48 abonentów, 6 portów liniowych, 3 splittery  
NEPTUN PLC
■■ możliwość wprowadzenia dowolnej ilości kabli liniowych, stacyjnych
■■ wytrzymała stalowa konstrukcja
■■ specjalne uchwyty montażowe oraz stelaż zapasu kabla dla kabli    
liniowych i dystrybucyjnych
■■ wejścia kablowe uniwersalne z regulacją w celu uszczelnienia
■■ prefabrykowane wyposażenie w pigatile i adaptery
■■ czytelne oznaczenia i miejsca na notatki własne
■■ możliwość spawania kabli online/moduł wewnętrzny HUB
■■ dedykowany uchwyt i organizator na splittery

■■ organizatory, uchwyty kablowe
■■ tacki spawów NEPTUN 12 i 24J
■■ pitaile, adaptery
■■ dławnice, akcesoria inne.

Parametry Specyfikacja

Liczba pól komutacji strony klienckiej 48

Liczba pól komutacji strony liniowej 6

Maks. ilość tacek spawów 7

Liczba splitterów NEPTUN PLC 3

Standard złączy SC/PC, SC/APC, E2000/APC

Ilość wejść regulowanych Ø32-44mm
sugerowana rura 40mm 2

Ilość wejść regulowanych Ø18-40mm
sugerowana rura 28mm

(bez regulacji dławnicą: 47mm)
4

Ilość wejść szczelinowych (40x25mm - góra, dół) 2

Ilość wejść szczelinowych (110x25mm - lewa, prawa) 4

Pojemność stelaża zapasu 7mm - 50m

Wymiary szer./wys./głęb. [mm] 430 / 400 / 156

Masa [kg] 8

Materiał obudowy stal malowana proszkowo

Kolor szary (RAL 7035) 

Kod przykładowy Opis

N-UPOINT-EX-48HP+2L Neptun Mikro Point dla zabudowy istniejącej 
wyposażony na 48HP, 2 porty liniowe

N-UPOINT-DEV-48HP+2L Neptun Mikro Point dla zabudowy deweloper-
skiej wyposażony na 48HP, 2 porty liniowe

CECHY DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIE

WYPOSAŻENIE

ZASTOSOWANIE

156 mm
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MINI POINT 72HP - punkt dystrybucyjny

CECHY

■■ organizatory, uchwyty kablowe
■■ tacki spawów NEPTUN 12 i 24J
■■ pitaile, adaptery
■■ dławnice, akcesoria inne.

Parametry Specyfikacja

Liczba pól komutacji strony klienckiej 72

Liczba pól komutacji strony liniowej 6

Maks. ilość tacek spawów 7

Liczba splitterów NEPTUN PLC 5

Standard złączy SC/PC, SC/APC, E2000/APC

Ilość wejść regulowanych Ø32-44mm
sugerowana rura 40mm 2

Ilość wejść regulowanych Ø24-32mm
sugerowana rura 28mm

(bez regulacji dławnicą: 47mm)
4

Ilość wejść szczelinowych (40x25mm - góra, dół) 2

Ilość wejść szczelinowych (110x25mm - lewa, prawa) 4

Pojemność stelaża zapasu 7mm - 60m

Wymiary szer./wys./głęb. [mm] 430 / 500 / 156

Masa [kg] 12

Materiał obudowy stal malowana proszkowo

Kolor szary (RAL 7035) 

Kod przykładowy Opis

N-MPOINT-EX-48HP+2L Neptun MiniPoint dla zabudowy istniejącej 
wyposażony na 48HP, 2 porty liniowe

N-MPOINT-DEV-48HP+2L Neptun MiniPoint dla zabudowy deweloperskiej 
wyposażony na 48HP, 2 porty liniowe

■■ przeznaczony do instalacji naściennej wewnątrz budynków 
 wielorodzinnych
■■ pojemność do 72 abonentów, 6 portów liniowych, 5 splitterów 
 NEPTUN PLC
■■ możliwość wprowadzenia dowolnej ilości kabli liniowych, stacyjnych
■■ wytrzymała stalowa konstrukcja
■■ specjalne uchwyty montażowe oraz stelaż zapasu kabla dla kabli  
 liniowych i dystrybucyjnych
■■ wejścia kablowe uniwersalne z regulacją w celu uszczelnienia
■■ prefabrykowane wyposażenie w pigatile i adaptery
■■ czytelne oznaczenia i miejsca na notatki własne
■■ możliwość spawania kabli online/moduł wewnętrzny HUB
■■ dedykowany uchwyt i organizator na splittery

DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIE

WYPOSAŻENIE

ZASTOSOWANIE

9
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■■ przeznaczony do instalacji naściennej wewnątrz budynków    
 wielorodzinnych
■■ pojemność do 144 lub 200 abonentów, 8 portów liniowych,  
7 splitterów NEPTUN PLC
■■ możliwość wprowadzenia dowolnej ilości kabli liniowych, stacyjnych
■■ wytrzymała stalowa konstrukcja
■■ specjalne uchwyty montażowe oraz stelaż zapasu kabla dla kabli  
 liniowych i dystrybucyjnych
■■ wejścia kablowe uniwersalne z regulacją w celu uszczelnienia
■■ prefabrykowane wyposażenie w pigatile i adaptery
■■ czytelne oznaczenia i miejsca na notatki własne
■■ możliwość spawania kabli online/moduł wewnętrzny HUB
■■ dedykowany uchwyt i organizator na splittery

■■ organizatory, uchwyty kablowe
■■ tacki spawów NEPTUN 12 i 24J
■■ pitaile, adaptery
■■ dławnice, akcesoria inne.

Parametry Specyfikacja

Liczba pól komutacji strony klienckiej 200

Liczba pól komutacji strony liniowej 8

Maks. ilość tacek spawów 14

Liczba splitterów NEPTUN PLC 7

Standard złączy SC/PC, SC/APC, E2000/APC

Ilość wejść regulowanych Ø32-44mm
sugerowana rura 40mm 2

Ilość wejść regulowanych Ø24-32mm
sugerowana rura 28mm

(bez regulacji dławnicą: 47mm)
4

Ilość wejść szczelinowych (40x25mm - góra, dół) 2

Ilość wejść szczelinowych (110x25mm - lewa, prawa) 4

Pojemność stelaża zapasu 7mm - 100m

Wymiary szer./wys./głęb. [mm] 430 / 785 / 156

Masa [kg] 15

Materiał obudowy stal malowana proszkowo

Kolor szary (RAL 7035) 

Kod przykładowy Opis

N-POINT-EX-96HP+2L Neptun Point dla zabudowy istniejącej wyposa-
żony na 96HP, 2 porty liniowe

N-POINT-DEV-96HP+2L Neptun Point dla zabudowy deweloperskiej 
wyposażony na 96HP, 2 porty liniowe

POINT  200HP  - punkt dystrybucyjny
new

CECHY DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIE

WYPOSAŻENIE

ZASTOSOWANIE

156 mm
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Splitter nEPtUn PLC

■■ produkcja polska - CELLCO
■■ obudowa z wytrzymałego  
materiału ABS
■■ dedykowany montaż  
w punktach dystrybucyjnych 
NEPTUN
■■ optymalna długość pigtaili 
wyjściowych
■■ złącza o niskim tłumieniu
■■ włókna G.657.A1 
■■ niskie tłumienie własne
■■ wysoka jednorodność mocy 
wyjściowej

Podział 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64

 S-Standard, P- Premium S P S P S P S P S P S P

szerokość pasma 1250-1650

tłumienność <4,2 <3,9 <7,5 <7 <10,5 <10 <13,5 <13 <17,5 <17 <21,5 <20,5

jednorodność <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <1 <1 <1 <1 <1,5 <1,5 <2 <2

PDL <0,2 <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

straty odbiciowe >55

kierunkowość >55

zakres temperatur -40/+80

grubość pigtaili [mm] 2,0

typ włókna G.657.A1

rodzaj złączy SC/PC SC/APC E2000

obudowa NEPTUN PLC

*tłumienność spliterów bez złączy, standardowe złącza SC/ACP-0,3dB

Kod przykładowy Opis

N-SPL-1x4-SCA Splitter NEPTUN PLC 1x4 ze złączami SC/APC

N-SPLP-1x8-SCA Splitter NEPTUN PLC 1x8 ze złączami SC/APC PREMIUM

CECHY DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIEZASTOSOWANIE

11

Jeden uniwersalny splitter dla całego systemu Neptun Media!!!

 BIAŁY PORT COM
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EZ-BoX 12HP – pośredni punkt dystrybucyjny 

■■ przeznaczony do instalacji naściennej wewnątrz budynków  
wielorodzinnych
■■ pojemność do 12 abonentów lub 12 spawów
■■ możliwość wprowadzenia i wykonania zapasu kabli stacyjnych
■■ lekka wytrzymała stalowa konstrukcja
■■ specjalne uchwyty montażowe oraz stelaż zapasu dla patchcordów  
abonenckich EZ-BEND
■■ wejścia kablowe uniwersalne z regulacją w celu uszczelnienia
■■ prefabrykowane wyposażenie w adaptery lub tackę spawów  
NEPTUN
■■ czytelne oznaczenia i miejsca na notatki własne
■■ wymiary optymalizowane dla szachtów kablowych

■■ organizatory, uchwyty kablowe
■■ tacka spawów NEPTUN 12
■■ adaptery
■■ dławnice, akcesoria inne.

Parametry Specyfikacja

Liczba pól komutacji strony klienckiej 12

Maks. ilość tacek spawów 1

Standard złączy SC/PC, SC/APC, E2000/APC

Ilość wejść regulowanych Ø18-25mm
sugerowana rura 22mm 4

Ilość wejść szczelinowych (60x10mm) 2

Pojemność stelaża zapasu 3,0mm - 50m

Wymiary szer./wys./głęb. [mm] 200/250/60

Masa [kg] 1,3

Materiał obudowy stal malowana proszkowo

Kolor szary (RAL 7035) 

Kod przykładowy Opis

N-EZBOX-08HP EZ-BOX wyposażony dla 8 abonentów

N-EZBOX-12SPW EZ-BOX deweloperski na 12 spawów

CECHY DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIE

WYPOSAŻENIE

ZASTOSOWANIE
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EZ-BoX LonG – pośredni punkt dystrybucyjny

■■ przeznaczony do instalacji naściennej wewnątrz budynków  
 wielorodzinnych
■■ pojemność do 24 abonentów lub 48 spawów
■■ możliwość wprowadzenia i wykonania zapasu kabli stacyjnych
■■ lekka wytrzymała stalowa konstrukcja
■■ specjalne uchwyty montażowe oraz stelaż zapasu dla patchcordów  
abonenckich EZ-BEND
■■ wejścia kablowe uniwersalne z regulacją w celu uszczelnienia
■■ prefabrykowane wyposażenie w adaptery lub tacki spawów NEPTUN
■■ czytelne oznaczenia i miejsca na notatki własne
■■ wymiary optymalizowane dla szachtów kablowych

■■ organizatory, uchwyty kablowe
■■ tacki spawów NEPTUN 24
■■ adaptery
■■ dławnice, akcesoria inne.

Parametry Specyfikacja

Liczba pól komutacji strony klienckiej 24

Maks. ilość tacek spawów 2

Standard złączy SC/PC, SC/APC

Ilość wejść regulowanych Ø24-32mm
sugerowana rura 28mm 4

Ilość wejść szczelinowych (60x10mm) 2

Pojemność stelaża zapasu 3,0mm - 90m

Wymiary szer./wys./głęb. [mm] 200/350/75

Masa [kg] 1,8

Materiał obudowy stal malowana proszkowo

Kolor szary (RAL 7035) 

Kod przykładowy Opis

N-EZBOXLONG-18HP EZ-BOX LONG wyposażony dla 18 abonentów

N-EZBOXLONG-48SPW EZ-BOX LONG deweloperski na 48 spawów

CECHY DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIE

WYPOSAŻENIE

ZASTOSOWANIE

 ZABUDoWA DEWELoPErSkA
(SPAWANIE)

 ZABUDOWA ISTNIEJĄCA
(KROSOWANIE)

13
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Patchcord abonencki EZ-BEND

■■ dedykowane dla połączeń w budynkach jedno i wielorodzinnych 
■■ mała średnica kabla – 3,0mm
■■ włókno przekraczające możliwości standardu G.657B3
■■ kompatybilne z włóknem G.652D
■■ instalacja zbliżona do kabli typu „skrętka”
■■ praktycznie niemożliwe złamanie włókna światłowodowego
■■ stosowanie złącza SC2 – otwory 8mm
■■ bezpośrednio montowany na ścianie przy pomocy dowolnych  
 elementów montażowych
■■ dostarczany w fabrycznych odcinkach zakończonych obustronnie  
 złączami
■■ dostępne wersje DUPLEX oraz wersja OUTDOOR

Parametry Specyfikacja

Zastosowanie wewnętrzny zewnętrzny

Ilość włókien 1 2 1

Typ włókna G.657 B3 OFS

Standard złączy SC/PC, SC/APC, E2000

Tłumienność wtrąceniowa złączy [dB] <0,3

Straty obiciowe [dB] PC >55, APC>65

Temp instalacji [°C] 0 +40

Temp działania [°C] -40 +70

Temp przechowywania [°C] -40 +70

Siła zaciągania [N] 260

Odporność na UV nie nie tak

Średnica [mm] 3 3x6 3

Kolor biały biały czarny

Kod przykładowy Opis

PCTH30-9-SCASC2A-05-WHT-EB PATCHCORD ABONENCKI EZ-BEND 5m  
SC/APC – SC2 APC ze ściągniętą obudową

PTCH30DX-9-SCASCA-20-WHT-EB PATCHCORD ABONENCKI EZ-BEND 5m  
SC/APC – SC2 APC DUPLEX 20m SC/APC-SC/APC

PTCH30-9-SCASCA-35-BK-EB PATCHCORD ABONENCKI EZ-BEND 35m  
SC/APC-SC/APC - ZEWNĘTRZNY

 montaż typu FLOP bezpieczne prowadzenie 90°

złącze SC2/APC - montaż w ø8mm montaż obudowy SC/APC na złączu SC2 odporność na zginaniemaskowanie na ścianie

 EZ-BEND wewnętrzny 1J EZ-BEND wewnętrzny 2J EZ-BEND zewnętrzny

CECHY DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIE

ZASTOSOWANIE
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Pigtail abonencki SnAkE 2J

■■ optymalizowany dla połączeń w budynkach wielorodzinnych 
■■ mała średnica kabla – patrz tabela
■■ instalacja przez wpychanie! - kabel sztywny z niskim  
współczynnikiem tarcia
■■ włókno G.657.A1 zgodne z włóknem G.652D
■■ rekomendowana instalacja w rurach 12/8 – duża odporność  
na uszkodzenia
■■ praktycznie niemożliwe złamanie włókna światłowodowego
■■ stosowanie specjalnego zakończenia SNAKE  
 – odporność przy eksploatacji
■■ dostarczany w fabrycznych odcinkach zakończonych jednostronnie
■■ dostępna także wersja 1J

Parametry Specyfikacja

Zastosowanie wewnętrzny

Ilość włókien 1 2

Typ włókna G.657.A1

Standard złączy SC/PC, SC/APC, E2000

Tłumienność wtrąceniowa złączy [dB] <0,3

Straty odbiciowe [dB] PC >55, APC>65

Temp instalacji [°C] -10/+40

Temp działania [°C] -20/+60

Temp przechowywania [°C] -20 +60

Siła zaciągania [N] 260

Wymiary [mm] 1,6x2 2x3,1

Kolor biały

od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyj-
ną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone  
co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach:

tłumienność dla długości fali w paśmie 1310 nm–1625 nm nie większa niż 0,4 dB/km

tłumienność dla długości fali 1550 nm nie większa niż 0,25 dB/km

tłumienność w paśmie 1383 ± 3 nm nie większa niż 0,4 dB/km

długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λ
0
 nie mniejsza niż 1300 nm i nie większa niż 1324 nm

współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,092 ps/nm2 · km

nominalna średnica pola modu (dla λ = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 μm przy tolerancji średnicy pola 
modu ± 0,6 μm

długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260 nm

tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm dla długości fali 1625 nm nie większa niż 0,1 dB

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (dotyczy Rozporządzenia Ministra  
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.) 

ce
rtyfikat       

zg
odne z ustaw

ą*

CECHY DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIE

SNAKE 1J

 Snake 2J w welcomebox

ce
rtyfikat       

zg
odne z ustaw

ą*

15

Kod przykładowy Opis

PGTSNAKE-02-SCA-20 Pigtail 2J SNAKE SC/APC 20m

PGTSNAKE-01-SCA-20 Pigtail 1J SNAKE SC/APC 20m

inStALACJA PrZEZ 
WPYCHANIE
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nEPtUn FAnoUt indoor deweloperski

Kod przykładowy Opis

FNTNPNDEW-I-30-65-SCA NEPTUN FANOUT INDOOR DEWELOPERSKI 
30xSC/APC 65m

■■ optymalizowany dla połączeń w budynkach wielorodzinnych
■■ mała średnica kabli
■■ stosowanie kabli suchych – łatwa instalacja
■■ włókno G.657A1
■■ do montażu w rurach i korytach kablowych
■■ dostarczany w fabrycznych odcinkach zakończonych  
jednostronnie złączami
■■ zakończenie fanout – kolorowe pigtaile 900 um dedykowanej 
długości
■■ do instalacji wewnątrz budynków
■■ max 48 włókna

od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyj-
ną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone  
co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach:

tłumienność dla długości fali w paśmie 1310 nm–1625 nm nie większa niż 0,4 dB/km

tłumienność dla długości fali 1550 nm nie większa niż 0,25 dB/km

tłumienność w paśmie 1383 ± 3 nm nie większa niż 0,4 dB/km

długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λ
0
 nie mniejsza niż 1300 nm i nie większa niż 1324 nm

współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,092 ps/nm2 · km

nominalna średnica pola modu (dla λ = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 μm przy tolerancji średnicy pola 
modu ± 0,6 μm

długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260 nm

tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm dla długości fali 1625 nm nie większa niż 0,1 dB

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (dotyczy Rozporządzenia Ministra  
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.) 

ce
rtyfikat       

zg
odne z ustaw

ą*

CECHY DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIE

ZASTOSOWANIE

 NEPTUN FANOUT indoor deweloperski do 24J

 NEPTUN FANOUT indoor deweloperski 25J-48J

ce
rtyfikat       

zg
odne z ustaw

ą*

12J

24J

48J

ORIENTACJA NEPTUN FANOUT indoor deweloperski

Parametry Specyfikacja

Zastosowanie wewnętrzny

Ilość włókien 4-12 14-24 25-48

Typ włókna G.657A1

Średnica [mm] 4,3 5 7 x 4

Siła zaciągania[N] 500

Kolor żółty

Materiał płaszcza LSZH

Standard złączy SC/PC, SC/APC, E2000

Tłumienność wtrąceniowa złączy [dB] <0,3

Straty odbiciowe [dB] PC >55, APC>65

Temp instalacji [°C] 0 +40

Temp działania [°C] -20 +60

Temp przechowywania [°C] -20 +60
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nEPtUn FAnoUt indoor/outdoor

■■ optymalizowany dla połączeń w budynkach wielorodzinnych 
■■ mała średnica kabli
■■ stosowanie kabli suchych – łatwa instalacja
■■ włókno G.657A1
■■ do montażu w rurach kablowych, korytach
■■ dostarczany w fabrycznych odcinkach zakończonych jednostronnie 
 złączami
■■ zakończenie fanout – kolorowe pigtaile dedykowanej długości.
■■ dostępne wersje wewnętrzna oraz zewnętrzna
■■ max 24 włókna

Parametry Specyfikacja

Zastosowanie wewnętrzny zewnętrzny

Ilość włókien 4-12 14-24 4-12 14-24

Typ włókna G.657A1 G.652D

Średnica [mm] 4,3 5 7 7,5

Siła zaciągania[N] 500 500 1000 1000

Kolor żółty fioletowy

Materiał płaszcza LSZH PE

Standard złączy SC/PC, SC/APC, E2000

Tłumienność wtrąceniowa złączy [dB] <0,3

Straty odbiciowe [dB] PC >55, APC>65

Temp instalacji [°C] 0 +40 0 / +50

Temp działania [°C] -20 +60 -20/+60

Temp przechowywania [°C] -20 +60 -25/+60

Kod przykładowy Opis

FNTNPN-I-08-20-SCA Fanout Neptun Indoor 8x SC/APC 20m

FNTNPN-O-16-35-SCA Fanout Neptun Outdoor 16x SC/APC 35m

CECHY DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIE

ZASTOSOWANIE

od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyj-
ną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone  
co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach:

tłumienność dla długości fali w paśmie 1310 nm–1625 nm nie większa niż 0,4 dB/km

tłumienność dla długości fali 1550 nm nie większa niż 0,25 dB/km

tłumienność w paśmie 1383 ± 3 nm nie większa niż 0,4 dB/km

długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λ
0
 nie mniejsza niż 1300 nm i nie większa niż 1324 nm

współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,092 ps/nm2 · km

nominalna średnica pola modu (dla λ = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 μm przy tolerancji średnicy pola 
modu ± 0,6 μm

długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260 nm

tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm dla długości fali 1625 nm nie większa niż 0,1 dB

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (dotyczy Rozporządzenia Ministra  
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.) 
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ORIENTACJA NEPTUN FANOUT
indoor/outdoor zabudowa istniejąca
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Gniazdko abonenckie FB2

■■ do zakańczania patchcordów abonenckich
■■ instalacja natynkowa lub na puszce elektrycznej
■■ max. 2 włókna 
■■ swobodny zapas włókna
■■ nowoczesna i ekonomiczna budowa
■■ łatwy dostęp przez ściąganą obudowę
■■ dowolny kierunek wejścia kablem

Parametry Specyfikacja

Liczba pól komutacji 2

Maks. ilość spawów 2

Standard złączy SC/PC, SC/APC, E2000/APC

Ilość wejść 5mm 4

Ilość wejść z puszki elektrycznej 1

Wymiary szer./wys./głęb. [mm] 86/86/19

Materiał obudowy plasitk

Kolor biały

Kod przykładowy Opis

N-FB2-1SCA Gniazdko abonenckie FB2  
wyposażone w 1 adapter SC/APC

CECHY DANE TECHNICZNE

ZAMAWIANIE

WELCoMEBoX - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa

■■ uniwersalna płyta umożliwiająca łatwy montaż 
urządzeń aktywnych
■■ 2 adaptery, 2 gniazda BNC, 2 gniazda RJ45
■■ instalacja podtynkowa

CECHY

Kod przykładowy Opis

N-WLC-BOX WELCOME BOX

ZAMAWIANIE

Parametry Specyfikacja

Wymiary [mm] 300 x 300 x 65

DANE TECHNICZNE
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