Portfolio rozwiązań
Jesteśmy nowoczesną firmą o profilu handlowo-usługowym, której wiodącą
misją jest optymalizacja zaopatrzenia inwestycji teleinformatycznych ze
szczególnych ukierunkowaniem potrzeb:

operatorów telekomunikacyjnych i operatorów sieci światłowodowych

dostawców Internetu (ISP) i operatorów telewizji kablowej (CATV)

serwerowni, centrów kolokacji i hurtowni danych DATACenter

zakładów energetycznych i ich spółek

sektora transportu kolejowego i projektów dot. modernizacji kolei

generalnych wykonawców i firm podwykonawczych

integratorów teleinformatycznych i instalatorów
Podejmujemy się realizacji zleceń niestandardowych w oparciu o posiadane doświadczenie i możliwości
wytwórcze. Nasze kompetencje oraz zorientowanie na wymagania rynku w połączeniu z doświadczeniem i
wiedzą inżynierską pozwalają na kompleksowe zaopatrzenie inwestycji w:


najwyższej jakości kable światłowodowe FTTx
 do budowy sieci magistralnych, dostępowych i abonenckich
 kable dla wewnątrz/zewnątrz budynkowych instalacji abonenckich
 kable dla sieci napowietrznych ADSS i OPGW
 kable w wykonaniach dla zastosowań specjalnych



splittery optyczne PLC dla sieci FTTx
 wykonanie miniaturowe tzw. ‘SteelBox’ – ze złączami lub wolnymi końcami
 wykonanie w obudowie tzw. ‘ABSbox’ – ze złączami lub wolnymi końcami
 dodatkowo asymetryczny podział mocy, 2=>n, różne długości pigtaili itp.



hermetyczne mufy światłowodowe:
 pionowe - do zastosowań w sieciach napowietrznych i kanalizacji
 przelotowe – do zastosowania w kanalizacji i bezpośrednio w ziemi
 dla sieci abonenckich – o niewielkich rozmiarach, do zabezpieczenia do 12
spawów, zastosowanie: w kanalizacji bądź na elewacji budynku



systemy organizacji i zagospodarowania kabli:
 stelaże zapasu kabla światłowodowego wraz z pokrywami
 szafki i słupki rozdzielcze
 studnie i zasobniki kablowe




kompletny system mikrokanalizacji

obudowy wewnątrz-budynkowe:
 szafy i stojaki telekomunikacyjne 19”, elementy wyposażenia
 szafki wiszące 10” i 19” o różnej wysokości/głębokości
 skrzynki rozdzielcze dla sieci FTTH/CATV/TELCO
 obudowy o wzmocnionej konstrukcji i specjalnego wykonania/zastosowania

Niniejsza karta ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
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przełącznice światłowodowe:
◦ natynkowe i nasłupowe dla sieci rozdzielczych i abonenckich
◦ panelowe 19” 1/2/3/4U i szufladowe organizatory zapasu
◦ miniaturowe ‘przełącznice pudełkowe‘ na 4-16 złącz

◦ tacki, złącza, pigtaile, patchcordy, tłumiki i inne elementy


mierniki PON, źródła światła i lokalizatory włókien, wkładki SFP



listwy zasilające i wentylatory szafowe



wdmuchiwarki, spawarki światłowodowe, narzędzia do obróbki kabli i rur



akcesoria i wyposażenie dodatkowe systemów światłowodowych i miedzianych



końcówki abonenckie GPON ONT
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