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Univerzální box pro vnitřní optické rozvody OFA LI -BOX

™
 OFA  LI-BOX  OneForAll� Light Indoor – BOX  

univerzální stavební prvek pro vnitøní optické rozvody v byto-
vých domech. 

 OFA  LI-BOX™ pøedstavuje modulární stavebnici optického rozvá-
dìèe, který nalezne uplatnìní v øadì bodù vnitøního optické rozvodu v byto-
vých domech. Box mù�e plnit funkci patrového rozvádìèe, provaøovacího 
boxu pro vlákna z riser (PBMM) kabelù, pøechodového rozvádìèe, více-
násobné zásuvky a podobnì. Jednotlivé aplikace jsou popsány dále. Pøi 
návrhu boxu jsme mìli na pamìti nejen jeho univerzální aplikaci, ale            

1. Základní popis

 Box sestává ze symetrické základny do které lze upevnit pøívodní kabel, 
riser kabel, odchozí kabely, mikrotrubièky nebo adaptéry optických konektorù. 

cílem bylo zároveò vytvoøení boxu, který by se snadno instaloval.

Základna dále nese výklopný dr�ák rezerv vláken a výklopný dr�ák svarù vláken. Kryt je modulární a vkládají se do nìj 
výmìnné vlo�ky podle va�í aplikace. Box lze osadit na li�tu, mohou z nìj vystupovat mikrotrubièky, kabely, adaptéry 
konektorù a podobnì. Souèástí je i prodlou�ení krytu, které kryje vystupující konektory. S doplòkovou sadou lze 
v boxu pracovat s 250µm vlákny.

Technická data boxu

Základní vnější rozměry (v×š×h):

Podlužovacím kryt (výška):

Hmotnost:

Materiál:

Uzavírání boxu:

Optická vlákna:

Počet svarů:

Rezervy vláken:

Počet konektorů:

Vstupy kabelů:

Fixace kabelů a trubiček:

Kryt:

Vložky krytu:

35 mm 

150 g (prázdný box)

UV stabilní plast, ABS+PC

Západkový systém, otevření pomocí plochého šroubováku

Box je určen primárně pro optická vlákna v sekundární ochraně 900 µm

6 svarů (8 v případě použití vláken G.657.B3)

Vlákna v sekundární ochraně 900µm, max. délka 6×3 m 

6×SC (v případě navařených pigtailů)

prostupy kabelu do boxu zespodu (ze zdi), boční prostupy do boxu z lišty

Vázacími pásky uvnitř boxu, mikrotrubičky navíc zaříznutím do držáku v základně

Kryt s možností osazení dvojice bočních vložek nebo prodlužovacího dílu.

Vložka pro přívodní (riser) kabel, mikrotrubičky nebo kabely - 2 ks

Vložka pro přívodní (riser) kabel a optické konektory (4×SC)  - 2 ks

Vložka pro osazení boxu na lištu

Prostupy kabelů, riser kabelů (i průběžných) a trubiček do boxu vložkou krytu,

8×SC (v případě rychlemontovatelných konektorů

(do krytu se osazují 2 vložky)

196 (231*) × 66 × 37 mm      *) s prodlužovacím krytem 

 OFA LI-BOX™ je symetrický a lze jej podle potøeby upevnit tak, aby do boxu vstupovaly 
kabely po levé nebo pravé stranì, viz obrázek vpravo. Box lze instalovat i pøímo do rohu stìny, 
vèetnì instalace na li�tu vedoucí v rohu dvou stìn. Otevírání boxu je s ohledem na to øe�eno západ-
kami z èela boxu, pro demontá� krytu není tedy potøeba pøístup k boèním stìnám � box lze tedy 
namontovat do rohu mezi dvì stìny.

Symetrické řešení

Jeden box � jedno objednací èíslo � jedna polo�ka ve skladu � 
� 10 různých aplikací pøi realizaci vnitøních optických rozvodù. 

Pro práci s vlákny v primární ochraně (přívodní kabel) použijte doplňkovou sadu

Objednací čísla viz strana 4

Barva: Bílá, RAL9003
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Držák rezerv
900µm vláken

Držák
svarů

Tahové fixace zákaznických kabelů

Tahová fixace kabelů
vstupujících z boku rozváděče

Prostupy kabelů

Symetrické řešení

Upevnění na stěnu

Fixace hlavního
kabelu (riser apod.)

Sloupky fixace trubiček
/adaptérů konektorů

Fixace trubiček

Zajištění
krytu

Zavedení
instalační
lišty

Vylamovací sloupek
   (instalace adaptéru
     konektoru)

Kryt

Boční vstupy

Prodloužení krytu
s osazenou 
boční vložkou

Západky pro 
otevření krytu

Prostor pro 
Vaše logo

Pozor laserové 
záření

Prodloužení krytu

Vylamovací clonky pro
mikrokabel, mikrotrubičku 
nebo PBMM (riser) kabel

Vylamovací clonky pro
mikrotrubičky a vnitřní 
zákaznické kabely

Boční vložka pro
mikrotrubičky 
a vnitřní kabely

Vylamovací clonka 
pro lištu 20×20 mm

Vylamovací clonka 
pro lištu 40×20 mm

Boční vložka pro
osazení na lišty

Vylamovací clonky pro
mikrokabel, mikrotrubičku 

nebo PBMM (riser) kabel

Optické konektory

Vylamovací clonky pro
optické konektory

Kryt boxu

Výměnné boční 
vložky krytu

Západka 
       krytu

Výměnné boční 
vložky krytu

Schéma a součásti boxu

One For All Light Indoor BOX

Aplikace Boxu
 OFA  LI-BOX™ lze u�ít v objektu pro øadu aplikací: riserbox pro navedení modulù z riser-kabelu k zákaz-
níkovi, riserbox pro navaøení vlákna z riser kabelu na jednovláknový kabel k zákazníkovi, riserbox s vystupujícími 
konektory (navaøené pigtaily), riserbox s vystupujícími konektory � pøipojené konektory pod krytem, box na li�tu 
s mo�ností svaru vláken, patrový rozvádìè, patrový provaøovací box, vícenásobná zásuvka, pøechodový box, box 
pro rezervu, pøípadnì Va�e specifická aplikace nad rámec tohoto seznamu. Blí�e viz montá�ní návod.
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250µm vlákna

900µm vlákna

Suchý zip pro
uchycení transparentní 
vložky (2ks)

Transparentní 
vložka

Ochranná trubička 900µm

Práce s vlákny 250µm

Vlákna v trubičce
vystupují do vnější části
tímto otvorem

Vlákno je volně navlečeno v trubičce

Povytažení 
vlákna 
pro svaření

Transparentní vložka do držáku
rezerv pro 250 µm vlákna 

Ochranná plastová trubička 
900 µm pro vlákna 250 µm 

– délka 4 m

Suchý zip pro uchycení
transparentní vložky do

držáku rezerv – 2 ks

Suchý zip pro uchycení
trubiček s vlákny a

vláknových svazků – 2 ks

Vázací pásek – 2 ks

 OFA LI-BOX™ je primárnì navr�en pro práci s optickými vlákny v sekundární ochranì 900  µm (600  µm, 
500 µm). Nicménì ve spojení s doplòkem pro vlákna v primární ochranì lze box bez obav u�ít  i pro práci s kabely obsa-
hující optická vlákna v 250µm nebo 200µm primární 
ochranì. To bude u�iteèné zejména v aplikacích jako 
je �Pøechodový box pro málobytové domy� 

 Princip doplòku tkví v tom, 
�e navádí vlákna v primární ochranì 
pøímo do zásobníku, rozdìluje zá-
sobník na dvì spojené èásti (rezervy 
vláken v primární 

(do 6 b.j.), �Patrový rozvádìè�, Prù-
chozí patrový rozvádìè (patrový 
subrozvádìè) a �Vícenásobná op-
tická zásuvka, pøípadnì dal�í po-
dobné aplikace. 

a sekundární ochranì), 
a umo�òuje pracovat 
s vlákny v primární ochranì
jako s 900µm vlákny.

Vložka (přepážka)

Objednací kódy

700 005 001

700 005 002

700 005 006

OFA LI-Box - sestava

Prodlužovací kryt k OFA Li-Boxu

Doplňková sada pro práci s vláknem v primární ochraně (OFA Li-Box)

(základna, držák rezerv, držák svarů, kryt, 6×boční vložka – 2ks trubičky, 2ks konektory, 2ks lišty)
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Patrový box

Click

 Pokud jsou v boxu osazeny konektory, je mo�né vyu�ít pro-
dlou�ení krytu, které kryje nejen adaptéry konektorù, ale i zapojené 
vystupující konektory.  
 Po otevøení krytu vyjmeme boèní vlo�ku konektorù a na její 
místo osadíme prodlou�ení krytu. Do prodlou�ení zasuneme vlo�ku 
pro kabely a mikrotrubièky, která kryje vystupující zapojené optické 
konektory.

Prodloužení
krytu

Prodloužení
krytu

… a podobně.

Boční vložka 
pro optické
konektory

Boční vložka 
pro trubičky

a kabely

Riser+mikrotrubičky Konektory Kabely Box na lištu

 Tyto boèní vlo�ky jsou celkem tøi a umo�òují 
spolehl ivì vyøe�it uzavøení boxù ve v�ech 
deklarovaných pøípadech.
 Boèní vlo�ka pro konektory umo�òuje 
pøekrytí pøívodního kabelu (i prùbì�ného) nebo 
trubièky a vyústìní ètveøice adaptérù SC, nebo 
duplexních LC shodného rozmìru.
 Boèní vlo�ka pro kabely a trubièky je opìt 
navr�ena pro pøívodní kabel a odchozí mikrotrubièky 
prùmìry 4 nebo 5 mm a jednovknknové kablíky. 
 Boèní vlo�ky pro li�ty jsou urèené pro li�ty 
20×20 a 20×40mm a korespontují s vylamovacími 
prvky v základnì, aby �lo li�tu elegantnì zaústit do 
boxu.

 Aby bylo mo�no dosáhout vysokého stupnì 
variabilnosti pou�ití  OFA LI-BOX™ je kryt 
rozvádìèe øe�en pomocí boèních vlo�ek. 

Školení

 OFA s.r.o. nabízí jednoduché pro�kolení technikù pro práci s prvky OFA  LI-BOX™ . Souèástí tìchto �kolení je 
i praktický nácvik montá�e boxu pro vybrané aplikace.
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