
FIBER TO THE X (FTTx)
PASYWNE SIECI OPTYCZNE NOWEJ GENERACJI



FTTx / PON

Zwiększone zapotrzebowanie na przepustowość napędza globalne aktualizacje pasywnej sieci optycznej 
(PON). Tam, gdzie istnieje infrastruktura PON, dostawcy przedłużają żywotność istniejącej sieci PON 
poprzez aktualizację lub rozbudowy istniejącej sieci. Te tak zwane „wdrożenia typu brownfield” nowej 
infrastruktury PON będą wymagały nowych urządzeń optycznych w celu wykorzystania istniejącej pasywnej 
sieci optycznej i umożliwienia współistnienia (CEx) różnych generacji PON.

Ponieważ urządzenia końcowe (ONT) sieci optycznej mogą teraz odbierać wiele długości fal, filtr blokujący 
(WBF) może okazać się konieczny, aby uniknąć problemów z zakłóceniami. W przypadku wdrożeń 
NGPON-2 wymagane jest również rozwiązanie do multipleksowania i demultipleksowania długości fal w 
optycznym zakończeniu linii (OLT).

Molex integruje swoją wiedzę optyczną z dużymi możliwościami w zakresie projektowania mechanicznego, 
rozwoju oprogramowania, integracji elektronicznej i zarządzania łańcuchem dostaw, aby dostarczać 
wiodące na rynku rozwiązania i usługi. Mamy długą tradycję w dostarczaniu wielu najlepszych, 
sprawdzonych w praktyce produktów do zarządzania długością fali na rynku. Dostarczamy kompleksowe 
rozwiązania dla infrastruktury optycznej sieci nowej generacji.
Molex może zapewnić technicznie zoptymalizowane rozwiązania dla nowych wyzwań PON

• Producent z fabryką zatrudniającą 3000 pracowników wytwarzającą WDM z poziomu filtra / 
komponentu

• Produkcja z ponad 20-letnim doświadczeniem w dostarczaniu produktów WDM
• Duża zdolność produkcyjna ponad 3000 urządzeń dziennie
• Zaawansowana, zastrzeżona automatyzacja procesów wyrównywania i testowania WDM
• Automatyzacja produkcji pod kątem skali, elastyczności i spójności
• Zintegrowany pionowo z wewnętrznymi cienkowarstwowymi powłokami filtracyjnymi i możliwościami 

pakowania filtrów, które mają kluczowe znaczenie dla wydajności, kosztów i jakości WDM
Zmniejsz całkowity koszt posiadania, konsolidując bazę dostaw z jednym wiodącym globalnym partnerem w 
dziedzinie rozwiązań optycznych

Jako silnie zintegrowana firma, Molex spełnia unikalne wyzwanie każdego klienta, oferując rozwiązania 
do zarządzania długością fali, które obejmują szeroką gamę produktów i możliwości - od komponentów po 
inteligentne moduły i od obwodów drukowanych po moduły transmisyjne.

Zoptymalizowane rozwiązania dla pasywnych sieci optycznych nowej 
generacji Wyzwania sieciowe



Molex Coexistence Module 
(CEx)

Funkcje
• Bardzo elastyczny projekt, aby pomieścić dowolną kombinację starszych i 

przyszłych usług i standardów
• Wysoka jakość i niezawodność do obsługi zakresu temperatur środowiska 

przemysłowego (od -40 °C do + 85 °C)
• Unikalna atermiczna konstrukcja opakowania urządzenia TFF w celu osiągnięcia 

wysokiej wydajności przy niskiej tłumienności wtrąceniowej, a także strat zależnych 
od niskiej temperatury

• Montowane wewnątrz standardowej kasety w stylu LGX lub dowolnych 
niestandardowych kaset, w tym obudów zewnętrznych

Widmo optyczne sieci

Moduł koegzystencji Molex (CEx) 
obsługuje współistnienie wszystkich 
zapisów (ITU G.984.5) i można 
go dostosować do własnych 
wymagań. Moduł mieści się w 
19-calowej obudowie 2RU i może 
pomieścić do 6 wtykowych kaset, 
z których każda może pomieścić 
dwa moduły multipleksera CEx lub 
Wavelength (WM1) (dostępna jest 
również obudowa 1RU i 3RU).



FTTx / Pasywne sieci optyczne (PON)
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Postęp w standardach pasywnej sieci optycznej w celu dostosowania do 
wyższych wymagań prędkości wymaga wykorzystania istniejącej pasywnej 
sieci optycznej i umożliwienia współistnienia różnych generacji PON.
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Funkcje

• Obsługuje dwukierunkową transmisję DWDM w 
paśmie C i L.

• Obsługa standardów 4-kanałowych i 8-kanałowych 
NG-PON2, a także wszelkich własnych konstrukcji

• Wysoka niezawodność i doskonała wydajność
• Obsługuje przemysłowy zakres temperatur (od -40° 

do +85° C) oraz różne standardowe lub specyficzne 
kasety i obudowy

Multipleksery długości fali Molex (WM1) i gęstego podziału długości fali 
(DWDM)
Rozwiązania multipleksowania (DWDM)



• Wprowadza źródło światła OTDR do światłowodu przez filtr WDM
• Monitoruj 64 włókna za pomocą jednego OTDR poprzez przełącznik 1x64
• Filtry WDM i przełącznik mogą być montowane w jednej obudowie, aby zaoszczędzić 

miejsce, lub umieszczone w osobnych obudowach

Przełącznik Molex 1x48 / 1x64 do monitorowania wielopunktowego OTDR



Tłumiki

Cechy 

• Szeroki zakres tłumienia
• Niskie straty odbiciowe
• Obojętność na polaryzację
• Różnorodnosć złączy
• Wysoka niezawodność

Zewnętrzna Przełącznica Światłowodowa

Cechy 

• Doskonała wytrzymałość oraz odporność na zewnętrzne 
warunki atmosferyczne

• Odporność na nagłe zmiany klimatyczne oraz ekstremalne 
warunki pogodowe

• Możliwość elastycznego wykorzystania pojemności
• Szybka i wygodna instalacja
• Wbudowane pole do bezpośredniego łączenia włókien 

metodą spawania
• Doskonała organizacja przebiegów kablowych ułatwia 

zarządzanie włóknami oraz konserwację
• Bezpieczne i niezawodne elementy mocujące oraz 

uziemiające kable światłowodowe
• Możliwość wprowadzenia kabli o różnych konstrukcjach



Obudowy strefowe

Cechy

• Solidny, wszechstronny produkt przeznaczony do 
umieszczania pasywnych i aktywnych urządzeńsieciowych  w 
dogodnie zlokalizowanej przestrzeni sufitowej

• Mieści do 96 spawów światłowodowych lub włókien MTP/MPO 
oraz sprzęt aktywny

• Wykonanie z aluminium z platformą stalową
• Drzwi dostępowe wykończone białym lakierem proszkowym
• Zamykane na klucz dla bezpieczeństwa sprzętu sieciowego
• Platforma sprzętu sieciowego zawiera szyny montażowe 

19” 5U, w tym zintegrowaną płytę zarządzania kablami dla 
podparcia przychodzących i wychodzących wiązek kablii 

• Dostępne również w werji dla podłogi podniesionej

Płaski kabel światłowodowy, dielektryczny,
typu DROP FTTH

Cechy

• Wybór typu włókna
• Włókna indywidualnie barwione
• Ząbkowana konstrukcja ułatwiająca zdejmowanie płaszcza
• Biała powłoka LS0H do użytku wewnętrznego
• Wewnątrzbudynkowe zastosowanie w poziomym i 

pionowym okablowaniu FTTH



Splittery PLC Molex

Funkcje

• Szeroki zakres długości fal roboczych: 1260 - 1650 nm
• Wsparcie dla NG-PON2, XG-PON, GPON, EPON 
• Pojemność od 1x2 do 1x64 włókien
• Doskonała jednorodność tłumienia kanału
• Niskie PDL
• Szeroki zakres temperatur pracy (od -40°C do +85 °C)
• Niska strata wtrąceniowa

Molex CES PLC Splitter Box Solution

Funkcje

• Szeroki zakres długości fal roboczych: 1260 - 1650 nm
• Wsparcie dla NG-PON2, XG-PON, GPON, EPON 
• Pojemność od 1x2 do 1x16 włókien
• Doskonała jednorodność tłumienia kanału
• Niskie PDL
• Szeroki zakres temperatur pracy (od -40°C do +85 °C)
• Doskonała wydajność i niezawodność

Mufy światłowodowe

Funkcje

• Wersja kopułowa lub przelotowa
• Różne możliwości wyboru w zależności od liczby włókien
• Szeroki zakres pojemności od 12 do 288 włókien
• Ochrona IP68(Mufa kopułowa) oraz IP65(Mufa przelotowa)
• Kompaktowy rozmiar
• Wysoka niezawodność



Wielofunkcyjna Platforma Światłowodowa WPS GEN II 
1U

Funkcje

• Mieści 4 płytki sześciodrożne ze splitterami co pozwala osiągnąć 
pojemność 4x64

• Wspiera płytki sześciodrożne 1x64
• Samoprzylepne koncentratory włókien mogą być montowane jeden 

nad drugim umożliwiając różne kierunki rozprowadzenia włókien
• Opcjonalna 24 włóknowa kaseta na spawy pozwala osiągnąć 

maksymalną pojemność portów oraz umożliwia organizację 
nadmiaru włókien

• Opcjonalny zestaw zabezpieczający jest zamykany poprzez 
specjalny zamek znajdujący się w górnej części obudowy. Takie 
położenie zamka umożliwia łatwą rozbudowę oraz wprowadzanie 
wszelkich zmian. Zestaw jest montowany niezależnie

• Wyposażenie w prowadnice kulkowe umożliwia płynne i 
ograniczone wysuwanie szuflady umożliwiając łatwy dostęp do 
włókien światłowodowych.

• Wytrzymała stal konstrukcyjna malowana na czarno

Naścienna skrzynka światłowodowa z  
zamkiem

Funkcje

• Pojemność do 48 włókien
• Akceptuje adaptery SC Duplex, Quad LC oraz kasety 

splitterów Molex
• Zabezpieczenie zamkiem oraz stalowymi drzwiami
• Po 4 wejścia kablowe od góry oraz od dołu
• Posiada oznaczniki portów
• Solidna półka do zarządzania kablami zapewnia 

odpowiednie promienie gięcia



Światłowodowe moduły Fiber-To-The-Desk

Moduły 50 x 50 mm i 25 mm x 50 mm

• Moduły są dostępne jako jednomodowe lub wielomodowe z 
adapterami SC, ST i LC.

• Dostępne w wersjach jednomodowych i wielomodowych
• Dzieki kątowej konstrukcji umożliwiają zachowanie 

odpowiedniego promienia gięcia włókna 
• Kompatybilny z ramkami systemu USO II
• Do stosowania z puszkami ściennymi WM-12 lub pokrywami 

z serii Euromod 

Moduły światłowodowe DataGate

• Moduły dostępne są jako jednomodowe lub wielomodowe z 
adapterami SC, ST i LC.

• Możliwość wpięcia w niewyposażone panele oraz 
przejściówki do gniazd abonenckich

• Dostępne w różnych kolorach
• Zgodny z RoHS
• Mogą być wpinane zarówno w adaptery gniazd abonenckich 

w standardzie Euromod i ModMosaic jak również w 
niezaładowane panele krosowe dla modułów DataGate
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