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1. Úvod
 Zatím neexistuje univerzální optimální ešení
 Každý projekt je „unikátní“
 Roli hraje
 Použité ešení aktivní ásti
 Možnosti výkop , p ípadn vedení záv sných kabel
 Charakter pokrývané oblasti
 Konkrétní situace v p ipojovaných domech
 Vlastnická struktura objekt , územní ízení, další právní a
správní aspekty,…

2. Volba topologie – „poslední míle“ v
pasivní infrastruktu e

• Pasivní infrastruktura bod-bod umožní do budoucna využití
jakékoliv aktivní technologie
• Veškeré zm ny se provád jí v centrální místnosti nebo u
zákazníka
• Na trh p icházejí univerzální CPE, typ služby apod. lze pak
realizovat pouze na stran centrální místnosti
• Možnost efektivního zvyšování penetrace
• Prodejnost sít

3.

ešení bod-bod pasivní infrastruktury

Typicky 7 segment /oblast
Ú . zásuvka
Vnit ní kabel v lišt
Svazek vláken v
mikrotrubi ce

Centrální
rozvad

Patrový domovní
rozvad

Optická spojka

Mikrokabely
v trubi ce

Typicky 12 ú ./segment

4. Kalkulace náklad
Použité pasivní komponenty

na reálné sít

PON

 Optická vlákna AllWave Flex
 Optické kabely
Páte ní mikrokabely OFS MiDia GX
Svazky vláken OFS AccuBreeze FX
Vnit ní kabely OFS MiniCord Violet Tiger (1,2,4 vlákna)
Patchcordy, pigtaily
 Trubi kový systém Gabocom
 Rozvad e OFS LGX v CM
 Optické spojky PLP FibreGuard
 Domovní rozvad e MiniBox, WallBox
 Ú astnické zásuvky 3M
 Vnit ní plast. infrastruktura – lišty
 Plastové komory na spojky

Použité aktivní komponenty
 Technologie EPON XDK

Vlákno AllWave® FLEX (G.652.D, G657.A)
 Vlákno vhodné pro využití celého spektra 1310-1625 nm
 Vlákno vhodné do mechanicky nevst ícných prost edí
 Ideální pro propojovací kabely
 Vhodné pro p ístupové sít FTTH

Loose Tube metropolitní mikrokabely – MiDia GX

96-vl. kabel

72-vl. kabel

• Po et vláken

48/72

96

144

• Hmotnost (W) (kg/m): 35

40

55

• Pr m r kabelu:

5,4 mm

6,3 mm

8,2 mm

• Tahová odolnost:

2xW

1,5xW

1,5xW

• Pr m r trubi ky: 1.4 mm
• Provozní teplota: -20 až +70 °C
• PA pláš , DryCore design

Svazky vláken AccuBreeze FX
(micro-kabely) pro p ístupové sít
 Velice flexibilní (Polom r ohybu 20 mm)
 2 až 12 vláken
 Instalace do trubi ek s pr m rem 3 až 5 mm
 Suché provedení

Optické
vlákno
Pláš kabelu z
tvrdého
akrylátu
Vnit ní vrstva
z m kkého
akrylátu

Vnit ní kabely MiniCord Violet TIGER s
vláknem AllWave® FLEX
-1 (simplex), 2 (duplex) nebo 4
(quadplex) vláknové provedení
-vlákno AllWave ® Flex s nízkými mikroa makroohybovými ztrátami a nízkým
útlumem v pásmu 1383 nm

Zesílené trubi ky pro p ímé
položení do zem
Instalace tlustost nných trubi ek

gabocom peed pipe®-ground

p ímo do výkopu a následné zafouknutí svazk vláken
nebo mikrokabel podle pot eb sou asných i budoucích.

Využití:
–
–
–

metropolitní
p ístupové (FTTx)
lokální sít

Typy tlustost nných trubi ek:
•
•
•
•

OD 14/ID 10 mm (14 x 2 mm)
OD 12/ID 8 mm (12 x 2 mm)
OD 10/ID 6 mm (10 x 2 mm)
OD 7/ID 4 mm (7 x 1,5 mm)

P íslušenství pro trubi ky
Máme k dispozici bohatý sortiment p íslušenství trubi ek, který zajiš uje bezpe nost a spolehlivost
provozu a zárove snadnou manipulaci:

Spojky trubi ek pr

hledné, nepr hledné, které slouží k propojení trubi ek stejné, a nebo
dvou r zných velikostí ve vnit ních i venkovních prostorech, t snicí proti pr niku vody nebo plynu.

Koncovky trubi ek - uzav ení a ochran

p ed pr nikem vody a ne istot do trubi ky.

T snicí pr chodky pro HDPE trubky i trubi ky, ucpávky, reduk ní manžety
- vyúst ní trubi ek a/nebo optických kabel z HDPE trubek.

LGX™ Fiber Management
Systém ov ený asem…
• Vhodné pro stojany 19 i 23 palc nebo pro montáž na ze
• Možné konfigurace:
• úložná (termina ní) sk í (72, 144, 216 vláken/sk í )
• prova ovací sk í (72 až 288 svar /sk í )
• uložení rezerv patchcord
• management splitter
• Možnost dodání panel , pigtail , pr chodek pro všechny
komer n dostupné konektory
• Propojovací panely se 6-ti nebo 12-ti konektorovými
pr chodkami

Spojky FibreGuard
se systémem
SAFeTNET

 Kazetové jednotky ve verzi
6x6 svar nebo 3x12 svar
 Prakticky libovolná kombinace
vstupních kabel (7 vstup ,
r zné varianty t sn ní i pro
více kabel do jednoho vstupu

Domovní rozvad

e a ú astnické zásuvky

Výsledky kalkulace
P2MP/PON32

P2P/PON32

náklady na ú . (materiál)

7509

7658

aktivní sí

86,1%

78,7%

SFP
OLT
ONU
splittery

4,7%
10,0%
68,6%
2,8%

3,1%
6,6%
67,3%
1,8%

pasivní sí

13,9%

21,3%

pigtaily a patchcordy
trubi ky
venkovní kabely
vnit ní kabely
lišty
spojky
ochrany svar
komory na spojku
ODF/LGX
MiniBox
Wall Outlet

0,9%
2,2%
2,9%
0,5%
1,0%
1,5%
0,4%
0,9%
0,5%
1,6%
1,4%

3,1%
2,2%
5,7%
0,5%
1,0%
1,5%
0,4%
0,9%
3,0%
1,6%
1,4%

100,0%

100,0%

celkem

32x
zbytek

vs.

P i výstavb pasivní sít P2MP ušet íte
celkov 150 K /ú ., ale:
-Jste odkázáni na aktivní technologii PON
-Nem žete využít technologii P2P
-P i p echodu na pom r 1/64 (1/128) již
pravd podobn neušet íte ani na
technologii PON

Záv r


I pro aktivní technologii PON je rozumné budovat
pasivní ást sít v poslední míli v topologii bod-bod



Pasivní ást sít bod-bod p edstavuje do budoucna
technologicky otev enou platformu pro aktivní ást
sít

D kuji za pozornost

