WHITE SYSTEM
Komplett system för FTTH i
flerbostadshus

Gigacom White System
Med Gigacom White System får du ett komplett system för byggnation av FTTH i flerbostadshus.
Systemet bygger på produkter som är väl anpassade för installation i lägenhetsmiljö och där målet är
att kunna använda mycket av befintlig infrastruktur av rör och övrig kanalisation för att snabbt,
enkelt och obemärkt ta sig fram med installationen.
Systemet utgår från en ODF, distributionskablar ut till respektive huskropp och sedan skarvning mot
kundfiber till respektive lägenhet via en väggmonterad skarvbox.
Det finns både förkontakterad 1- eller 2-fiber med uttag monterat eller kabel på metervara,
beroende på hur man vill göra sin installation. Uttaget finns komplett som kit med uttag, adapter,
pigtail och skarvhylsa, alternativt som lösa delar, helt anpassat utifrån dina behov.
Systemet har 15år funktionsgaranti.

ODF:
Utdragbar ODF, vit 1HE 24xSC-d.
Finns monteringssats, skarvhylshållare som tillbehör.

Skarvboxen:
Skarvboxen kommer komplett med möjlighet att göra midspan, kassetter
för skarvning av 24st enkelfiber och även möjlighet till att montera
adaptrar och kontakter för vidarekoppling. Kan hantera kabel, kundfiber,
blåsfiber eller pigtails.
Boxen har gott om plats för rangering och sling av fiber.
Skarvboxen levereras med lås.

Kablage:
Vita villakablage med 3,8mm ytterdiameter för inkoppling mellan uttag
och CPE.
Vita kablage med 2,0mm ytterdiameter för inkoppling mellan ODF och
Switch.
Finns i alla typer av längder eller kontaktkonfigurationer.

Uttags-kit:
Fiberuttag komplett med adapter, pigtal och skarvhylsa eller i lösa delar.

Mikro Breakout kabel ”Riser”
Mikro breakout kabeln är uppbyggd på tunna tuber med två fiber i varje tub.
Kabelns konstruktion gör att det går att backa tuberna för att kunna sprida
fibern vidare utan att skarva den, alternativt för enklare hantering av midspan.
Finns från 12-96 fiber

Kundfiber:
Vår vita fiber är framtagen för att kunna puttas i befintliga rör som
teleslits eller kabel-TV rör för att möjliggöra en osynlig installation
och även slippa montera ny kanalisation. Fibern är stabil som gör att
den går att putta i befintliga rör men det gör även att fibern inte får
minne som kan ligga kvar och skapa mikroböjar och dämpning.

Kundfiber förkontakterad:
Samma fiber som ovan men på rullar med anpassade längder och
kontakterad i ena änden och kan levereras med eller utan uttag
monterat.
GP11120141
GX6190100203
GX80233000B0F

ODF 1HE
ODF 19" utskjutbar panel 1HE 24xSC-d, vit
Tillbehörspåse till ODF GP11120141
Splice Holder 12 slot sheet-Zink, fill-foam

GPMTEHUNI
GP495241

Väggbox vit
Wall mounted box, cacpity 12xSC sx or dx, 48 splices, white
Ribbon or PLC splitter holder

C00BX
FBK-ADASUSMSXBL-FL
FBK-ADASASMSXGR-FL
GCSUXB01161M5WT
GCSAXB01161M5WT
PS40

Uttag och tillbehör
Vägguttag 2F 120x80
Adapter SC/UPC SM Simplex blue, with flange
Adapter SC/APC SM simplex green, with flange
Pigtail SC/UPC 12-Pack 900u tight 1,5m White G657
Pigtail SC/APC 12-Pack 900u tight 1,5m White G657
Svetshylsa 40mm

GJPFWQH-48xG.657A

Mikro-breakout kabel “Riser”
Indoor micro tube riser cable, LSZH, 2 fiber per tube, white, 13,5mm

GJXFH-2B6A1/2
ABFWSU50
ABFWSUSU50

Installationsfiber
2F Indoor Bow-Type Drop Cable 1,6x2,0mm G657A1 White, 2000m
ABF White Preterm. 1 X SC/UPC-50m
ABF White Preterm. 2 X SC/UPC-50m

GCSUSU3115001WT
GCSASA3115001WT
GCSUSU0115001WT
GCSULU0115001WT

Kablage
SC/UPC-SC/UPC 1x9/125 1,0m White 3,8mm
SC/APC-SC/APC 1x9/125 1,0m White 3,8mm
SC/UPC-SC/UPC 1x9/125 1,0m White 2,0mm
SC/UPC-LC/UPC 1x9/125 1,0m White 2,0mm
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