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North provider’s seminar
ง�นสัมมน�ด้�นง�น Telecom เพื่อนำ�เสนอ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ ได้รับก�รตอบรับจ�กผู้ให้

บริก�รร�ยใหญ่ หลักๆ ในภ�คเหนือ ไม่ว่�จะ

เป็น CAT, TOT, True และ 3BB

TE products seminar
ง�นสัมมน�สินค้�และเทคโนโลยีระดับโลก

ยี่ห้อ TE เพื่อเปิดโลกทรรศ์และนวันตกรรมที่

น่�สนใจที่จะม�ถึงในปี 2020 โดยเชื่อมต่อทุก

ธุรกิจด้วย Trend Internet Of Things

G-net network solutions

3

4

Fiber Drop Closure 
(FDC-A8 & FDC-B8)
อุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วแบบ Inline Type ที่มี

คุณสมบัติพิเศษและเพิ่มคว�มสะดวกให้กับผู้ใช้ในก�รเชื่อมต่อส�ย 

FTTx Drop Cable ที่จะใช้เชื่อมต่อระบบเข้�สู่บ้�นพักอ�ศัยเพื่อใช้

ง�นระบบอินเตอร์เน็ต โดยที่ ไม่ต้องใช้วิธีก�ร Fusion Splice
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we are every things for your fiber solutions.



อุปกรณ์ FTTx Drop Closure เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใย

แก้วแบบ Inline Type ที่มีคุณสมบัติพิเศษและเพื่อคว�มสะดวกให้กับผู้

ใช้ในก�รเชื่อมต่อส�ย FFTx Drop Cable ที่จะใช้เชื่อมต่อระบบเข้�สู่บ้�น

พักอ�ศัยเพื่อใช้ง�นระบบอินเตอร์เน็ต โดยที่ ไม่ต้องใช้วิธีก�ร Fusion 

Splice

ก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสงของอุปกรณ์ FTTx Drop 

Closure นั้น ในตัวอุปกรณ์มีช่องเข้�-ออกส�ยเคเบิลใยแก้ว 

(Cable Access) ที่ส�ม�รถรองรับส�ยเคเบิลใยแก้ว ขน�ด 

12C/18C/24C/48C หรือ ส�ย FTTx ประเภท Drop Cable ได้

อุปกรณ์ยังก�รส�ม�รถทำ�ง�นบนสภ�วะแวดล้อมแบบ Outdoor และ

ได้รับม�ตรฐ�น Environment Protection ชนิด IP65 มีขน�ดเล็ก

กะทัดรัด, นำ้�หนักเบ� ซึ่งเหม�ะกับก�รติดตั้งแขวนบนส�ยเคเบิลใยแก้ว

หรือยึดติดเส�เพื่อเชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสง

FTTx Drop Closure ช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นของผูู้ใช้เป็นไปโดยง่�ย ด้วย

วิธีก�รใช้คลิ๊ปล๊อค ในก�รปิด-เปิดฝ�ครอบอุปกรณ์ อีกทั้งรอยต่อของ

ฝ�ปิด-เปิด และช่องเข้�-ออกส�ยเคเบิลใยแก้ว ยังมี Sealing Geal ที่มี

คุณสมบัติเฉพ�ะ ช่วยในก�รกันนำ้�, มดและแมลงอีกด้วย

Fiber Drop Closure (FDC-A8)

FEATURES / คุณลักษณะการใช้งาน 
FDC-B8, FDC-A8

Our technologies support a broad 
range of network applications that 
help service providers meet their 
customers’ unrelenting demand for 
bandwidth.

อุปกรณ์ของ G-net ทำ�ง�นลักษณะ  

Passive จึงทำ�ให้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้�ในก�ร

ทำ�ง�น ช่วยลดพลังง�น
FTTx Drop Closure ช่วยให้การปฏิบัติงาน 

ของผูู้ใช้เป็นไปโดยง่าย ด้วยวิธีการใช ้

คลิ๊ปล๊อค ในการปิด-เปิดฝาครอบอุปกรณ์

อุปกรณ์ FTTx Drop Closure เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่�ย

ส�ยใยแก้วแบบ Inline Type ที่มีคุณสมบัติพิเศษและเพื่อคว�ม

สะดวกให้กับผู้ใช้ในก�รเชื่อมต่อส�ย FFTx Drop Cable ที่จะใช้

เชื่อมต่อระบบเข้�สู่บ้�นพักอ�ศัยเพื่อใช้ง�นระบบอินเตอร์เน็ต 

โดยที่ ไม่ต้องใช้วิธีก�ร Fusion Splice

อุปกรณ์ยังก�รส�ม�รถทำ�ง�นบนสภ�วะแวดล้อมแบบ Outdoor 

และได้รับม�ตรฐ�น Environment Protection ชนิด IP65 มี

ขน�ดเล็กกะทัดรัด, นำ้�หนักเบ� ซึ่งเหม�ะกับก�รติดตั้งแขวนบน

ส�ยเคเบิลใยแก้วหรือยึดติดเส�เพื่อเชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้ว

นำ�แสง

FTTx Drop Closure ช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นของผูู้ใช้เป็นไปโดย

ง่�ย ด้วยวิธีก�รใช้คลิ๊ปล๊อค ในก�รปิด-เปิดฝ�ครอบอุปกรณ์ อีก

ทั้งรอยต่อของฝ�ปิด-เปิด และช่องเข้�-ออกส�ยเคเบิลใยแก้ว ยัง

มี Sealing Geal ที่มีคุณสมบัติเฉพ�ะ ช่วยในก�รกันนำ้�, มดและ

แมลงอีกด้วย

ก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสงของอุปกรณ์ FTTx 

Drop Closure นั้น ในตัวอุปกรณ์มีช่องเข้�-ออกส�ยเคเบิลใย

แก้ว (Cable Access) ที่ส�ม�รถรองรับส�ยเคเบิลใยแก้ว ขน�ด 

12C/18C/24C/48C หรือ ส�ย FTTx ประเภท Drop Cable ได้

- Sealing Geal มีคุณสมบัติกันนำ้�ในระดับที่ลึก 50 เมตร ได้

- รองรับส�ยเคเบิลใยแก้วเข้�ได้สูงสุดถึง 6 Ports

- รองรับก�รเชื่อมต่อส�ย FTTx Drop Cable ได้สูงสุดถึง 8 Ports

- ภ�ยในประกอบไปด้วย Fiber Splice Tray จำ�นวน 2 ชิ้น โดยส�ม�รถ

รองรับก�รเชื่อมต่อแบบ Heat-Shrinkable Splices (SMOUV) ได้

สูงสุดถึง 24-48 Fiber

- รองรับ 2xPLC splitters

- รองรับ 8xSC adapters

L x W x H (mm.) : 270 x 160 x 80 (mm.)

L x W x H (mm.) : 270 x 160 x 83 (mm.)

FDC-B8

FDC-A8

Fiber Drop 
Closure (FDC-B8)


