
FOSC 400
Âwiat∏owodowe os∏ony z∏àczowe

Dzia∏ Telekomunikacji



Opcjonalny przepust uziemienia

    4 okr'g=e porty na kable o
    >rednicy 5 - 19 mm

Port owalny na 2 kable o
>rednicy 10 – 25 mm

 

  8 okr8 okr'gg=ych portów na kable ych portów na kable 
  o o >rednicy 5 - 10 mmrednicy 5 - 10 mm

A8 A8 A4 A4 

 420 mm

        

Os=ona standardowo pozwala
na magazynowanie lu{nych tub kablowych.
Dost"pny jest równie/ koszyk do
magazynowania zapasu p"czków w=ókien
w pokryciu pierwotnym oraz wst'/ek w=ókien.

150 mm 180 mm

]Uszczelnienia kabli zwi"kszaj' d=ugo>: os=ony o 100 mm\

Opcjonalny zawór do kontroli ci>nieniowej

Mechaniczne uszczelnienie
kopu=y i bazy os=ony

Os=ona mo/e pomie>ci:
0-3 kaset >wiat=owodowych

Zako<czenia elementów wytrzyma=o>ciowych
kabli i przewodów uziemiaj'cych

Opcjonalne przepusty

   
   

2 okr'g=e porty na kab
>rednicy 5 - 32 mm
     
     

B2 B2 B4 

 540 mm

           ]Uszczelnienia kabli zwi"kszaj' d=ugo>

Opcjonalny zawór do kontroli ci>

Mechaniczne uszczelnienie
kopu=y i bazy os=ony

Zako<czenia elementów wytrzyma=o>ciowych
kabli i przewodów uziemiaj'cych

Os∏ony z∏àczowe
FOSC 400 A4/A8
Os∏ona FOSC 400 A4/A8 jest najmniejszà z os∏on

serii FOSC 400. Przeznaczona jest do ma∏ych iloÊci

spawów Êwiat∏owodowych oraz do spawów

odga∏´ênych. Spawy odga∏´êne to takie spawy, w

których wi´kszoÊç Êwiat∏owodów danego kabla 

przechodzi przez os∏on´ bez ich przecinania. Jedynie

niewielka liczba w∏ókien Êwiat∏owodowych jest 

przecinana i wykonywane sà spawy, z których

wyprowadza si´ w∏ókna do budynków lub sieciowych

jednostek optycznych (ONU).

Os∏ona FOSC 400 A4/A8 jest standardowo 

dostarczana w wykonaniu pozwalajàcym na 

magazynowanie przelotowych (nie przeci´tych)

luênych tub kablowych.

Dost´pny jest równie˝ koszyk do magazynowania

zapasu przelotowych (nie przeci´tych) p´czków

w∏ókien w pokryciu pierwotnym oraz wstà˝ek w∏ókien.

Podobnie jak we wszystkich os∏onach FOSC 400,

pojemnoÊç magazynu i iloÊç spawów

Êwiat∏owodowych os∏ony FOSC 400 A4/A8 zale˝y od

takich czynników jak typ os∏onki spawu i d∏ugoÊç

zapasu w∏ókien.

Dane na ten temat podano w tabeli pojemnoÊci os∏on.

Os∏ony z∏àczowe FOSC 400
B2 i FOSC 400 B4
Os∏ony FOSC 400 B2 i FOSC 400 B4 sà
takie same i ró˝nià si´ jedynie konfiguracjà
wyjÊciowych portów kablowych.
Poza du˝ym portem owalnym, s∏u˝àcym do
wprowadzenia g∏ównego kabla 
rozdzielczego, os∏ona B2 posiada dwa du˝e
porty okràg∏e do wyprowadzania kabli
odga∏´ênych, a os∏ona B4 posiada cztery
ma∏e porty okràg∏e do kabli
zakoƒczeniowych.
System uszczelniania kabli os∏ony 
FOSC 400 zapewnia du˝à elastycznoÊç.
Jako przyk∏ad mo˝na podaç, ˝e po zas-
tosowaniu klamry do odga∏´zieƒ w dwóch
okràg∏ych otworach os∏ony B2 mo˝na
zakoƒczyç cztery cienkie kable.

Nazwa FOSC oznacza znakomite uszczelnianie, zarzàdzanie w∏óknami Êwiat∏owodowymi, ∏atwoÊç u˝ycia i elastycznoÊç konstrukcyjnà.
Pierwsza os∏ona z∏àczowa typu FOSC 100 zosta∏a wprowadzona na rynek w 1986 roku i od tamtego czasu utrzymuje na nim wiodàcà
rol´. Os∏ony z∏àczowe FOSC zosta∏y zaprojektowane specjalnie do zastosowaƒ Êwiat∏owodowych. Nie sà to zmodyfikowane os∏ony 
z∏àczowe do kabli miedzianych, a ró˝nice mo˝na ∏atwo zauwa˝yç.
Klienci zainteresowani os∏onami FOSC proszà o najwy˝sze standardy jakoÊciowe i otrzymujà je.

Os∏ony FOSC 400 ∏àczà sprawdzony system zarzàdzania w∏óknami Êwiat∏owodowymi, pochodzàcy z wczeÊniejszych os∏on FOSC 100, 
z ca∏kowicie nowym systemem uszczelniajàcym.
Kopu∏a i baza os∏ony FOSC 400 sà ze sobà uszczelnione mechanicznie, co u∏atwia instalacj´ i pozwala na wielokrotne otwieranie os∏ony.



y uziemienia  

4 okr'g=e porty na kable o
>rednicy 5 - 19 mm

ble o

       Porty owalne na kable o
       >rednicy 10 – 25 mm

B2 B4 B4 

>: os=ony o 100 mm\   

150 mm 180 mm

    
Dost"pne s' opcjonalne koszyki do magazynowania
lu{nych tub kablowych, p"czków w=ókien w pokryciu
pierwotnym oraz wst'/ek w=ókien. Koszyk na wst'/ki
w=ókien zajmuje miejsce dwóch kaset.

>nieniowej

Os=ona mo/e pomie>ci:
0-4/6 kaset >wiat=owodowych

Opcjonalne przepusty uziemienia

  5 okr'g=ych portów na
  kable o >rednicy 5 - 32 mm

Port owalny na dwa kable
o >rednicy 10 – 25 mm

D5 D5 

 710 mm   

240 mm 260 mm

Mechaniczne uszczelnienie
kopu=y i bazy os=ony

Os=ona mo/e pomie>ci: 0-8 kaset
>wiat=owodowych ]0-6 z koszykiem\

Zako<czenia elementów wytrzyma=o>ciowych
kabli i przewodów uziemiaj'cych

Opcjonalny koszyk do magazynowania lu{nych
tub kablowych lub wst'/ek w=ókien.
]Magazynowanie p"czków w=ókien w pokryciu
pierwotnym na dolnej kasecie >wiat=owodowej\

Zawór do kontroli ci>nieniowej

]Uszczelnienia kabli zwi"kszaj' d=ugo>: os=ony o 100 mm\

Os∏ona z∏àczowa
FOSC 400 D5
Os∏ona FOSC 400 D5 jest najwi´ksza z serii
os∏on FOSC 400.
Poprzez wykorzystanie jednego portu 
owalnego i pi´ciu portów okràg∏ych, mo˝na w
niej zakoƒczyç siedem kabli (lub do 
dwunastu kabli po zastosowaniu klamer do
odga∏´zieƒ).
Os∏ona mo˝e pomieÊciç 288 pojedynczych
z∏àczek mechanicznych, 768 pojedynczych
os∏onek spawów lub 1152 spawy masowe
(wstà˝ki 12-w∏óknowe).
Wstà˝ki w∏ókien mo˝na magazynowaç
bezpoÊrednio na kasetach Êwiat∏owodowych
lub w uniwersalnym koszyku, który s∏u˝y
równie˝ do przechowywania nie przeci´tych,
luênych tub kablowych.

Do uszczelniania kabli zastosowano nowe tuleje termokurczliwe firmy Tyco Electronics, pokryte klejem termotopliwym i instalowane przy
pomocy dmuchawy goràcego powietrza.

W ca∏ej linii wyrobów stosowane sà standardowe materia∏y, akcesoria i sposoby monta˝u, co u∏atwia szkolenie, redukuje iloÊç pozycji
magazynowych i zwi´ksza wydajnoÊç. Os∏ony z∏àczowe FOSC 400 dost´pne sà w trzech rozmiarach: FOSC 400 A, FOSC 400 B 
i FOSC 400 D.
Wszystkie rozmiary zosta∏y zaprojektowane w sposób umo˝liwiajàcy ich u˝ycie wraz z kablami o dowolnej konstrukcji (z luênymi tubami, 
z centralnà tubà, z luênymi p´czkami w∏ókien w pokryciu pierwotnym, ze wstà˝kami w∏ókien), w dowolnym Êrodowisku (jako napowietrzne,
doziemne oraz do studni i komór kablowych) i do ró˝norodnych zastosowaƒ (przelotowe, odga∏´êne, rozga∏´êne oraz do napraw).
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Zarzàdzanie w∏óknami
Êwiat∏owodowymi

Kasety Êwiat∏owodowe os∏on z∏àczowych 

FOSC 400 A4/A8, B2 i B4 mogà pomieÊciç dwa ró˝ne

typy uchwytów po∏àczeƒ w∏ókien Êwiat∏owodowych. 

Uniwersalny uchwyt pasuje do spawów Êwiat∏owodowych

i wi´kszoÊci z∏àczek mechanicznych. Na ka˝dej kasecie

typu S08 A mo˝na pomieÊciç do oÊmiu spawów

Êwiat∏owodowych, a na kasecie typu S12 B – do 

dwunastu spawów Êwiat∏owodowych.

Uchwyt os∏onek spawów o du˝ej pojemnoÊci, po 

zastosowaniu os∏onek spawów o d∏ugoÊci 45 mm

(SMOUV-1120-02), podwaja pojemnoÊç kasety

Êwiat∏owodowej. W kasecie typu S16 A mieÊci si´ wtedy

szesnaÊcie spawów, a w kasetach typu S24 A i S24 B

mieszczà si´ po dwadzieÊcia cztery spawy.

Kasety Êwiat∏owodowe os∏on z∏àczowych FOSC 400 D5

zawierajà wymienne modu∏y po∏àczeniowe. W ka˝dej

kasecie typu D zainstalowanych jest szeÊç modu∏ów

po∏àczeniowych.

Standardowy modu∏ po∏àczeniowy SM6 (tzw. modu∏

6-krotny) mo˝e pomieÊciç 6 pojedynczych spawów

Êwiat∏owodowych, z∏àczek mechanicznych lub spawów

masowych.

Dost´pne sà równie˝ modu∏y po∏àczeniowe do masowych

po∏àczeƒ przy u˝yciu z∏àczek mechanicznych oraz do

pojedynczych spawów Êwiat∏owodowych o wysokiej

g´stoÊci upakowania.

Modu∏y po∏àczeniowe tego typu pasujà równie˝ do 

specjalnych kaset Êwiat∏owodowych typu B. Na jednej

specjalnej kasecie typu B mo˝na zainstalowaç do dwóch

modu∏ów po∏àczeniowych.

Takie specjalne kasety Êwiat∏owodowe typu B mo˝na 

w przysz∏oÊci, poprzez wstawienie nowych modu∏ów

po∏àczeniowych, ∏atwo adaptowaç do celów instalacji 

rozga∏´êników i z∏àczy roz∏àczalnych.

Wszystkie kasety Êwiat∏owodowe os∏on z∏àczowych

FOSC 400 posiadajà na koƒcu mocowanie zawiasowe.

Dost´p do ka˝dej kasety mo˝na uzyskaç bez naruszania

w∏ókien Êwiat∏owodowych umieszczonych na pozosta∏ych

kasetach, bez zginania luênych tub kablowych i bez

wprowadzania strat.

Ponadto dowolne w∏ókno Êwiat∏owodowe na danej 

kasecie mo˝e zostaç, przy wykorzystaniu systemu

po∏àczeƒ mi´dzykasetowych, po∏àczone z w∏óknem

umieszczonym na innej kasecie.

ElastycznoÊç konstrukcyjna i dost´p do w∏ókien nie

generujàcy zak∏óceƒ sà wa˝ne w rozwijajàcych si´

dzisiaj, bardzo szybkich sieciach Êwiat∏owodowych.

PojemnoÊç po∏àczeƒ w∏ókien PojemnoÊç magazynu

Kaseta Êwiat∏owodowa typu BKaseta Êwiat∏owodowa typu D Specjalna kaseta Êwiat∏owodowa typu B z
modu∏ami po∏àczeniowymi

Zawias

Os∏ona z∏àczowa Pojedynczy Pojedyncza Spawy Luêne tuby P´czek Wstà˝ki
spaw z∏àczka masowe kablowe skr´conych 12-w∏óknowe

mechaniczna w∏ókien

FOSC 400 A4  48 24 (1)  24  8  96  6
FOSC 400 A8 96  48  288  6  96  24
FOSC 400 B2, B4  96/144 (2) 48/60 (2)  288  6  96  24
FOSC 400 D5  768  288 1152  18  96  72

(1) Zale˝y od typu z∏àczki i wynosi 24 dla najcz´Êciej u˝ywanych z∏àczek mechanicznych.

(2) PojemnoÊç dla fabrycznie zainstalowanej, specjalnej bazy os∏ony z uchwytem do instalacji 6 kaset.

Raychem Polska Sp. z o.o.
Ul. Post´pu 2
02-676 Warszawa
Tel.:   48-22- 45 76 750
Fax:   48-22- 45 76 760
dsitarz@tycoelectronics.com
www.telecomosp.pl

Tyco i FOSC sà znakami handlowymi.

Pokazane tu w celach ilustracyjnych informacje, rysunki i
schematy sà wed∏ug nas wiarygodne. Jednak˝e firma
Tyco Electronics nie gwarantuje ich dok∏adnoÊci i 
kompletnoÊci oraz nie bierze na siebie odpowiedzialnoÊci
zwiàzanej z ich u˝yciem. Zobowiàzania firmy Tyco 
Electronics mogà byç jedynie takie, jakie zosta∏y
wyspecyfikowane w “Standard Terms and Conditions of
Sale” firmy Tyco Electronics dla niniejszego wyrobu i w
˝adnym przypadku firma Tyco Electronics nie b´dzie
odpowiedzialna za jakiekolwiek przypadkowe, 
bezpoÊrednie lub wynikowe uszkodzenia powsta∏e w
nast´pstwie sprzeda˝y, odsprzeda˝y, u˝ycia lub 
nieprawid∏owego u˝ycia tego wyrobu. U˝ytkownicy
wyrobów firmy Tyco Electronics powinni sami dokonaç
oszacowania w celu okreÊlenia przydatnoÊci ka˝dego
takiego wyrobu do konkretnego zastosowania.


