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KATALOGOVÝ LIST

KOMPAKTNÍ OPTICKÉ SPOJKY NOVUX CSC

NOVUX CSC jsou kompaktní optické spojky navržené 
k nasazení do FTTx přístupových sítí. Jsou snadno 
konfigurovatelné a k dispozici v řadě variant 
a konfigurací dle standardních požadavků zákazníků.

Funkčnost je zaměřena na snadnou instalaci 
a opakovaný přístup do spojky – technikům se 
významně zjednodušuje práce v terénu. Díky 
důmyslným montážním klipům a spon lze spojku 
snadno a rychle použít pro veškeré aplikace.

Kompaktní spojky NOVUX CSC se dodávají 
s QR kódem, který technikům při instalaci umožní 
prostřednictvím aplikace cTrak® společnosti 
CommScope přístup k informacím o produktu. Jedním kliknutím se dostanete k technickým údajům, 
specifikacím, pokynům k instalaci, videím, schématům a datům z provedených testů. 

Spojky NOVUX CSC lze navíc objednat také se zákaznicky konfigurovatelným identifikačním štítkem 
pro snadné vedení záznamů o nasazení konkrétních kusů v přístupové síti.

Spojka je dostupná ve dvou provedeních vnějšího krytu:
CSC3: černá (RAL 9005)
CSC4: šedá (RAL 7035)

HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

• NOVUX je nejflexibilnější spojkou pro FTTx přístupové sítě oboru. Využitými technologiemi posouvá 
modularitu na novou úroveň a dokáže pokrýt distribuční optickou síť od hlavního přívodu až po 
koncové zařízení – což z ní dělá univerzálně použitelnou platformu pro FTTx sítě pro prakticky 
každou aplikaci.

• NOVUX byl od základu navržen tak, aby pomohl poskytovatelům internetových služeb zefektivnit 
práci s operativním skladem – zajistit dostupnost požadovaného materiálu dle aktuálních potřeb. 

• Se spojkami NOVUX je objednávání, konfigurace a školení pro techniky jednodušší. Díky jednotným 
komponentům a univerzálním instalačním postupům pomáhá vyvarovat se chyb při montáži v terénu.
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KOMPAKTNÍ OPTICKÉ SPOJKY NOVUX CSC

KONFIGURACE PORTŮ 

 

ROZMĚRY

OBJEDNACÍ KÓDY 

Typ kabelu Typ kabelu Počet
Příchozí kabel 6 – 14 mm 2
Odbočný kabel 6 – 12 mm 1
Drop kabely 1 – 8 mm (plochý kabel 8x4,5 mm) 6
Dvojité drop kabely 1 – 6 mm 12
Verze spojky patchovací provařovací
Kapacita svarů 24 48


