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Optický distribuční rozváděč PBO T2
 Optický distribuční rozváděč PBO T2 je navržen jako univerzální vnější/vnitřní plastový optický pro-
vařovací box. Rozvaděč je určen k montáži na zeď nebo sloup. Rozvaděč je vhodný jako optický distribuční bod 
v sítích FTTx a PON, lze jej použít jako distribuční bod pro závěsné optické sítě. Rozváděč je vybaven víkem, 
které lze vyklopit v úhlu 120° a v této poloze je fixováno. Při otevření pod úhlem zhruba 30° lze víko sejmout. Za-
jištění víka v uzavřeném stavu je provedeno západkou. Skříň je možné dovybavit sepárátně objednávaným 
a dodávaným zámkem. Rozváděč se dodává ve standardní a zvýšené variantě. Zvýšená varianta se liší vrch-
ním víkem s výrazným prolisem, který zvyšuje výšku víka a prostor uvnitř skříně. Základna skříně je vybavena ze 
spodní strany úchyty pro páskování na sloup. Každý z rozváděčů je již v základní sestavě vybaven SCM organi-

 Rozváděč je vybaven vylamovacími vstupy a pryžovou těsnící 
manžetou, za kterou se nachází hřeben tahové fixace kabelů. V základní 
verzi je v rozváděči plastový hřeben pro zavedení 2 přívodních kabelů 

 Optické distribuční rozváděče PBO T1 lze také 
objednat pod označením MDUO jako rozváděče vyba-
vené konektorovým polem.  Dostupné jsou varianty roz-
váděče s 12, 24 a 48 konektory. 

zérem T1 s kapacitou 12 pozic (slotů) pro standardní ka-
zety Corning/3M. Detailní popis SCM organizéru T1 lze 
nalézt s namostatném katalogovém listu. Kazety jsou 
taktéž popsány v samostatném katalogovém listu. Kapa-
cita skříně je odvislá od použitých kazet.
 Do rozváděčů je možné doplnit konektorová pole 
pro 5 nebo 6 konektorů, podrobnosti o držících konektorů 
naleznete na poslední straně.

PBO T2, základna 
a SCM organizér

Uzavírací 
západka

PBO T2, základní a zvýšená varianta

MDUO 24

 Vstupy kabelů

 Pryžová těsnící 
manžeta

Tahové fixace kabelů

SCM organizer

Pant víka

Zavedení kabelů – standardní verze a verze 48+2

Zvýšenou variantu a některé MDUO
boxy lze dodat již jen do vyprodání zásob

(nebo jeden nepřerušený) a max. 16 odchozích dropkabelů. Ve verzi 48+2 s kovovými dvoupatrovými 
fixačními hřebeny je možno do rozváděče zavést 2 přívodní kabely (nebo jeden nepřerušený) a 54 odchozích 
dropkabelů.  Kabely jsou tahově fixovány uvnitř rozváděče pomocí vázacích pásků. 

Standardní verze

Verze 48+2
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Optický distribuční rozváděč PBO T2

Optický distribuční rozváděč PBO T2 - základní verze

Rozměry:

Objednací kód:

Materiál:

Počet slotů pro kazety:

Kabelové vstupy:

Kapacita skříně:

Stupeň krytí: IP 55

405 × 255 × 88 mm (V × Š × H)

500 068 417

Termoplast

12

T1

max. 72 × Fibrlok 2540G nebo max. 144 svarů dle použitých kazet

Tahová fixace:

SCM Organizer:

Barva:

Vázacím páskem uvnitř skříně

Vázacím páskem uvnitř skříně

2 (umožňuje zavedení nepřerušeného kabelu)

16 vstupů (varianta s 54 vstupy viz dále)

Základna - šedá, RAL 7035

Víko -  šedá

Napájecí kabely

Účastnické kabely

Napájecí kabely

Účastnické kabely

PBO T2, standardní verze

Objednací číslo zámku: 500 690 311

Objednací číslo klíče*:

Nosné masky adaptérů konektorů viz objednací čísla na poslední straně katalogu

500 005 007

*) sada 2 ks klíčů
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Optický distribuční rozváděč PBO T2

Optický distribuční rozváděč PBO T2 - verze 48+2

Rozměry:

Objednací kód:

Materiál:

Počet slotů pro kazety:

Kabelové vstupy:

Kapacita skříně:

Stupeň krytí: IP 55

405 × 255 × 88 mm (V × Š × H)

500 068 418

Termoplast

12

T1

max. 72 × Fibrlok 2540G nebo max. 144 svarů dle použitých kazet

Tahová fixace:

SCM Organizer:

Barva:

Vázacím páskem uvnitř skříně

Vázacím páskem uvnitř skříně

2 (umožňuje zavedení nepřerušeného kabelu)

54 vstupů, max Ø 4.mm

Základna - šedá, RAL 7035

Víko -  šedá, RAL 7037

Napájecí kabely

Účastnické kabely

Napájecí kabely

Účastnické kabely

Objednací číslo zámku: 500 690 311

Objednací číslo klíče*:

Nosné masky adaptérů konektorů viz objednací čísla na poslední straně katalogu

500 005 007

*) sada 2 ks klíčů

Spodní hřeben osazen v rozváděči

Horní hřeben uchycen v základně rozváděče

PBO T2, verze 48+2

 Napájecí kabely a 18+18 dropkabelů se upevní na spodní hřeben 
osazený v rozváděči. Poté sejmeme ze zadní stěny  připevněný horní hře-
ben, našroubujeme jej na spodní a ukončíme dalších 18 dropkabelů.
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Optický distribuční rozváděč PBO T2

Rozměry:

Objednací kód:

Materiál:

Počet slotů pro kazety:

Kabelové vstupy:

Kapacita skříně:

Stupeň krytí: IP 55

405 × 255 × 160 mm (V × Š × H)

Termoplast

12

T1

max. 72 × Fibrlok 2540G nebo max. 144 svarů dle použitých kazet

Tahová fixace:

SCM Organizer:

Barva:

Vázacím páskem uvnitř skříně

Vázacím páskem uvnitř skříně

4 (umožňuje zavedení nepřerušeného kabelu)

12 vstupů

Základna - šedá, RAL 7035

Víko -  šedá, RAL 7037

Napájecí kabely

Účastnické kabely

Napájecí kabely

Účastnické kabely

Optický distribuční rozváděč PBO T2 zvýšený - pouze do vyprodání zásob

500 076 014

PBO T2 zvýšená varianta, rozsah dodávky

Objednací číslo zámku: 500 690 311

Objednací číslo klíče*: 500 005 007

Nosníky (masky) konektorů viz objednací čísla na poslední straně katalogu
*) sada 2 ks klíčů
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Optický distribuční rozváděč PBO T2

PBO T2 
zvýšená varianta

4+12 vstupů

Zámek a sada 2 ks klíčů
 PBO T2

Copyright © 2013–2022 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.

Držák/panel pro 6SC konektorů

500 076 493 Držák/panel pro 6 SC konektorů pro 3M

Držák/panel pro 5SC konektorů

702 000 032 Držák/panel pro 5 SC konektorů pro 3M

PBO T2 (základní i zvýšená 
 Do rozváděčů 

varianta) lze doobjednat jako 

Držáky konektorů lze dodat ve dvou 
variantách. Jako držák pro 6 SC konektorů
(montovaný na základnu kazet (zabírá prostor
pro 4 kazety) a jako držák pro 5 SC konektorů, 
umístěný v horní části rozváděče, který nesnižuje počet 
instalovaných kazet. Pro větší počet konektorových 
spojů je možné objednat variantu rozváděče označenou 
jako MDUO s 12, 24 a 48 konektory

příslušenství držáky konektorů. 
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