
 

 

 هایروش و مراحل نصب کابینت

 توزیع کابل فیبر نوری

ODC 
Optical Distribution Cabinet 



 

 : مقدمه

  ODCکه به اختصار (Optical Distribution Cabinet)های توزیع فیبر نوری کابینت

در   Accessبا سیستم های طاف پذیری شبکه و ارتباطقاء انعجهت ارتشود، نامیده می

های بیرون از در محلهای توزیع فیبر نوری کابینتشوند. بکار گرفته می FTTXتکنولوژی 

ها به گیرد. این کابینتمورد استفاده قرار مینصب و های مربوطه بر روی سکو ساختمان و

ل( و سایر اتصاالت مورد یتگهای مربوطه )پیفیبر، فیبر به رابطمنظور آرایش اتصاالت فیبر به 

  .گیرنداستفاده قرار می

 ( : کابینت توزیع فیبر نوری1شکل )

با ظرفیتی  (mm1231*051*011به ابعاد ) (1های مورد نظر با توجه به شکل )کابینت

قابل و  core 111از  ها،ها و نوع کانکتور، تعداد شلفهای ارتباطیمتناسب با کابلمتغییر و 

به  ST37جنس ورق فلزی  از  Out Doorهاکابینت .باشندمی core  123افزایش تا

که   RAL7001با پوشش فسفات روی و رنگ الکترواستاتیک با کد رنگ 3mmضخامت 

های ورودی و خروجی در کابل(  Cable Clamp)اجزاء اصلی آن شامل تجهیزات نگهدارنده 

 Verticalهای اضافی فیبر نوری )مدیریت عمودی جمع آوری کابلبخش تحتانی، 

Managementهای ( در کناره دیواره جانبی و تعداد شلفOCDF   فیبرهای برای اتصال

عدد  چهار تا شششود. در این طراحی تعداد ها نام برده میها و آداپتورنوری و نصب پیگتیل

 فته شده است.در نظر گررشته  123رشته تا  111شلف برای 



 

کابل با جهت شده و قابل تنظیم  گیردرزدارای ورودی و خروجی های  از خصوصیات دیگر

و دارای ساختار قابل جدا شدن  MicroDucfمیلی متر و دو عدد ورودی  23تا  0قطر 

(Modularو تعوی )در خروجی و قطع ارتباط ها و سقف بدون اختالل ها ، دیوارهبض در

 باشد.می  lP54پاسخگوی آزمونباشد. راک می

 نصب سکوی بتونی 

خروجی از آن، ابتدا از طریق  هایکابلورودی به کابینت و همچنین  فیبر نوری هایکابل

ها وارد سکوهای بتونی شده و سپس از مسیر گلندهای مخروطی کف کابینت، به حوضچه

 شود. باید توجه داشت که:داخل آن هدایت می

  صورت پیش ساخته تشکیل شده است.سکوی مذکور به 

 وی زمین متراکم و مسطح قرار داد.این سکوها را بایستی بر ر 

 های لوبیایی شکل مربوط به پایه در هنگام اتصال قطعات به یکدیگر، سوراخ

 داخل سکو، تنظیم نمود.های سوراخ( با 3نصب کابینت را مطابق شکل )

 به محل قرار  ها قبالًداخل حوضچه فیبر نوری هایکابلحاوی  هایلوله

 .گرفتن سکو هدایت شده باشند

 

 سوراخ های محل قرار گرفتن پیچ اتصال کابینت روی سکو( : 3شکل )

 



 

 های توزیع کابل فیبر نوری روی سکو  نصب کابینت 

( کالف فلزی بعنوان پایه نگهدارنده کابینت ها به 2در قسمت زیرین کابینت مطابق شکل )

سوار نمودن و استقرار کابینت بر روی سکو در نظر گرفته شده است. برای دسترسی به منظور 

ه سکو در نظر گرفته سوراخهای چهارگانه اطراف پایه نگهدارنده که به منظور اتصال کابینت ب

  تا زمانی که درب اصلی  ،استفاده نمود ODCلوالیی زیر درب اصلی  دریچه ازشده بایستی 

ODC سترسی به این دریچه لوالیی نیز میسر نخواهد بود.باز نگردد د 

ابتدا باید سقف از برای بلند کردن کابینت از روی زمین و قرار دادن آن بر روی سکوی بتنی 

عدد قالب تعبیه شده بر  1عدد پیچ اتصال آن جدا گشته و از طریق  0محل بدنه از طریق 

می  (2)استفاده نمود و به سادگی مطابق شکل ODCجایی بهروی باالی دستگاه جهت جا

-می 13های نمره توسط پیچالزم تواند بر روی سکو قرار گیرد و در نهایت پس از تنظیمات 

 توان کابینت را بر روی سکو محکم و ثابت نمود .

 مجددا در محل خود نصب گردد .  ODCسقف  و در انتها

 

 

 

 

 

 

 

 بر روی سکوی بتنی نحوه قرار گرفتن کابینت( : 2شکل )



 

 آماده سازی تجهیزات ورودی کابل  

 Cableچهار جفت ODCهای شود ، در کابینت( مالحظه می1گونه که در شکل )مانه

Management  های کابینت قرار دارند و توضیح اینکهکناره درCable Management 

به منظور سهولت عبور  د ونرویمهای اضافی و رزرو به کار ها جهت حلقه کردن لوزتیوپ 

های ( دو نیم حلقه فلزی زیرین نزدیک به گلند1دهی آنها با توجه به شکل )ها و آرایشکابل

باز شوند، های اضافی ( محل رول شدن لوزتیوپVertical Managementورودی کابل )

چهار جفت که در قسمت  ODCدر  Vertical Management های فلزیتعداد حلقه

 اند .نصب شده OCDFهای اتصال جعبههای کناره

 

سیستم مدیریت عمودی جمع آوری و ( : 1شکل )

 ذخیره سازی کابل

 

ها قرار دارند، با باز جهت آرایش بهتر ورودی کابلیک دریچه  ODCدر کف کابینت های 

هایی که از داخل حوضچه وارد ها از کف جدا شده و کابلهای مربوطه این دریچهنمودن پیچ

گیرند. در طرفین هر یک از دریچه ها دو ردیف گلند شوند، قابل دسترسی قرار میمیسکو 

 گردند.( مشاهده می1الستیکی مطابق شکل )پ



 

تا  8با قطر  هایکابلبا قطر کوچک تا بزرگ که در مجموع برای  PGهای کناری از نوع گلند

کابل اصلی که از سمت محل ورود  ODCهای میلیمتر مناسب خواهند بود. در کابینت 23

شوند یا کابل اختصاصی می متصل ONUهایی که به کابل)خروجی  هایکابلمرکز داخل 

شود ها هستند( متناسب با داکت ورودی به سکو، اندازه گلند مناسب آنها انتخاب میسازمان

 در فضای داخل سکو دارای خمش غیر مجاز نباشد. هاکابلهیچکدام از 



 

 


