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TE’s fiber and cable management solutions are designed to 

minimize the total cost of ownership for service providers bu-

ilding FTTH networks. 

The overall cost of rolling out an FTTH-network can be redu-

ced with smart investments. Smart investments look beyond 

capital expenditure and take into account parameters that 

influence operational expenditure and lower the total cost of 

ownership.

TE Connectivity delivers products and services to make 

network builds and service delivery smarter, faster and better. 

We connect and protect the flow of data from the central office 

to the home and combine connectivity and optical technolo-

gies to provide best in class solutions. TE offers the full range 

of products to meet your requirements: field and factory in-

stalled, fusion and mechanical splice, standard and hardened 

connectors, etc. Our solutions are installer-friendly, designed 

for greatest flexibility, independent of network topology and 

compatible with local regulations.

By heavily investing in innovation and developing products in 

cooperation with customers, TE can respond to service provi-

ders’ future needs with high quality solutions. Smarter, Faster, 

Better Solutions Innovative solutions that speed up network 

deployments.

As the leader in broadband connectivity, TE Connectivity deli-

vers products and services that make fiber deployment faster, 

capacity greater, installation simpler and network reliability 

better. 

We connect and protect the flow of data from the central office 

to the home and combine connectivity and optical technolo-

gies to provide best-in-class solutions. TE offers the full range 

of products to meet service providers’ requirements: field- and 

factory-installed, fusion and mechanical splice, standard and 

hardened connectors, etc.. Our solutions are installer-friendly, 

designed for greatest flexibility, independent of network topo-

logy and compatible with local regulations.

END-TO-END
SMART INVESTMENTS LEAD TO BETTER SERVICE AND
HIGHER PROFITABILITY
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CONTENTS INDEX
INNOVATIVE SOLUTIONS THAT SPEED UP
NETWORK DEPLOYMENTS

TE CONNECTIVITY 

is a technology leader that 

designs and manufactures 

the electronic connectors, 

components and systems 

inside the products that are 

changing the world - making 

them smarter, safer, greener 

and more connected.

FOCCC CABINETS

are a series of multifunction 

enclosures designed for both 

indoor or outdoor environ-

ments. These enclosures can 

be applied to fiber demarca-

tion points, fiber distribution 

boxes or fiber distribution 

hubs. Their versatile desi-

gn allows fibre cross con-

nection, fibre splitting, and 

also can be utilized as a test 

access point to verify the in-

tegrity of the service provi-

der’s network and the custo-

mer’s equipment.

Its compact design and pa-

tented sliding pack technolo-

gy aid in installation efficien-

cy and easy maintenance, 

while keeping initial deploy-

ment costs down. With de-

signing of reserved splitting 

space, optical splitters can 

be deployed to link feeder 

cables from the CO to distri-

bution cables serving custo-

mer premises. Additionally, it 

is compatible for FRP cable. 

Century Man supplies a wide 

range of FOCCC products in 

various application scena-

rios with rapid feedback and 

customizable services.
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SMC

Sheet moulding compound

คือวัสดุใยแก้วโพลีเอสเตอร์ซึ่งถูกทำ�ก�รรีดและบีบ

อัดเป็นแผ่นโดยก�รใช้อุณภูมิที่สูง 

STAINLESS STEEL

วัสดุสเตเลสมีคว�มแข็งแรงทนท�น มีรูปทรงที่

สวยง�ม และส�ม�รถป้องกันก�รเกิดสนิมได้เป็น

อย่�งดี

TELECOM PRODUCT HIGHLIGHT
WE SUPPORT YOU NEED
ภ�ยในเครื่องหม�ยก�รค้� TE Connectivity เร�มีคว�มยินดีที่จะเสนออุปกรณ์สินค้�ท�งด้�นโครงข่�ยข้อมูลและโทรคมน�คม

ที่ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�รและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นให้กับระบบขององค์กรท่�นได้ ทั้งในปัจจุบันและอน�คต

เนื่องจ�กก�รเกิดก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นโครงข่�ยของก�รสื่อส�รข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อปัจจุบันและตอบสนองกับ

คว�มต้องก�รของตล�ด ระบบง�นโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสง หรือ FTTx จึงเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รออกแบบระบบเครือ

ข่�ยเพื่อรองรับก�รเชื่อมต่อและให้บริก�รสัญญ�ณอินเตอร์เน็ตคว�มเร็วสูง

ทำ�ให้อุปกรณ์ Passive ที่ทำ�หน้�ที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสงจึงเป็นตัวกล�งสำ�คัญที่จะทำ�ให้

ระบบอินเตอร์เน็ตที่ถูกออกแบบไว้ ทำ�ง�นได้ถูกต้องต�มวัตถุประสงค์

WHAT IS SMC

ตู้อุปกรณ์ Optical Fiber Cross Connection Cabinet (OFCCC) หรือ Fiber Distribution Hub (FDH) สำ�หรับใช้ในก�ร

ติดตั้งโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือระบบ FTTx ทำ�จ�กวัสดุ ใยแก้ววัสดุ

โพลีเอสเตอร์ ที่มีชื่อว่� SMC
1
 ซึ่งถูกทำ�ก�รรีดและบีบอัดเป็นแผ่นโดยก�รใช้อุณภูมิที่สูง ส�ม�รถรองรับคว�มแข็งแรงและ

นำ้�หนักได้ถึง 1,000 กิโลกรัม มีอ�ยุก�รใช้ง�นไม่ตำ่�กว่� 10 ปี มีคุณสมบัติที่ทนต่อทุกสภ�วะอ�ก�ศ, ส�ม�รถป้องกันรังสี 

และส�ม�รถป้องกันคว�มเสียห�ย ที่เกิดจ�กอุบัติเหตุ หรือแรงกระแทกต่�งๆ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ตัวตู้ทำ�จ�กวัสดุที่ ไม่ใช่

โลหะที่มีคุณสมบัตินำ�คว�มร้อนสูง ทำ�ให้ส�ม�รถป้องกันและทนท�นต่อ Condensation หรือ ก�รเกิดหยดนำ้�  เมื่อเกิดก�ร

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ อย่�งเช่น ในตอนกล�งวันที่อุณหภูมิในตู้จะตำ่�กว่�อุณภูมิอ�ก�ศรอบๆ ข้�งได้ ตู้จะถูกปิดผนึก

อย่�งดี เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและก�รรบกวนจ�กแมลงหรือสัตว์ต่�งๆ มีกุญแจล๊อคเพื่อป้องกันก�รโจรกรรม

วัสดุภ�ยในตู้ทำ�จ�กวัสดุ Stainless Steel
2
 ที่มีคว�มแข็งแรงทนท�น มีรูปทรงที่สวยง�ม และส�ม�รถป้องกันก�รเกิดสนิม

ได้เป็นอย่�งดี โดยตัวตู้จะถูกประกอบพร้อมใช้ง�นโดยติดตั้งอุปกรณ์ Fiber Tray, Fiber Splice Tray, Fiber Optic Pigtail และ 

Adapter ม�ให้เรียบร้อย อีกทั้งยังมี Fiber Spool และ Cable Ring สำ�หรับใช้เก็บและจัดส�ยสัญญ�ณเพื่อคว�มเรียบร้อย 

สวยง�ม และมี Parking lot เพื่อเก็บส�ย Fiber Optic ที่ยังไม่ใช้ง�น อีกด้วย

ตู้ Passive ออกแบบม�รองรับก�รใช้ง�นทั้งแบบตั้งพื้น (on Ground) และแขวนเส� (on Pole) เพื่อง่�ยต่อก�รเลือกใช้ง�น

ของท�งลูกค้� โดยมีอุปกรณ์ข�ยึดม�ให้พร้อมสรรพ

1

2

01	 G-NET	TELECOM	CATALOG



Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

Cabinet Material / วัสดุภ�ยนอก : Sheet moulding compound (SMC) Reinforced Polymer

Internal Material / วัสดุภ�ยใน : Stainless Steel

ม�ตรฐ�นก�รป้องกัน : IP 65

Dual removable front door / ประตูหน้�แบบบ�นคู่ 

Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�ง�น : -40°C ~ +60°C

HxWxD / สูงxกว้�งxลึก (mm.) : 1,600mm (1250 without base) x 1200 x 400 mm.

Available for ground installation (with pedestal) / รองรับก�รติดตั้งแบบตั้งพื้น (บนฐ�นตู้)

Splicing and distribution : 720 core (max.)

Distribution Fiber tray capacity : 12*(60) = 720F

Total of Splitter Module Slot / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : 22 Splitter

Bypass : 12*18 = 216F

Parking Lot / ช่องพักส�ย Fiber (Core) : 32 ports

FOCCC
FIBER OPTIC CROSS CONNECTION CABINET
720 CORE FOCCC (GXF5-17HCE)

TE GXF5-17HCe ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสง Optical Fiber Cross Connection Cabinet (OFCCC) ที่มีขน�ดของ

พอร์ทก�รเชื่อมต่อป�นกล�ง ออกแบบม�เพื่อใช้ในง�นติดตั้งโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside 

Plant) หรือระบบ FTTx ที่เป็นโครงข่�ยกระจ�ยสัญญ�ณสู่กลุ่มผู้ใช้ง�นเป็นหลัก (Access Network) ทำ�ง�นได้บนสภ�วะแวดล้อม

แบบ Outdoor ต�มม�ตรฐ�น Environment Protection โดยรองรับก�รทำ�ง�น Splicing, ก�รกระจ�ยสัญญ�ณ Splitter, ก�รจัด

ก�รเชื่อมต่อแบบ Cross Connection พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำ�หรับจัดเก็บส�ยสัญญ�ณภ�ยในให้เป็นระเบียบ

Main Technical Parameters

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)

Contact
Tel: +66 2 363 4355 (auto)
Fax: +66 2 363 4353-4, +66 2 363 4361
sales@g-nettelecom.com



Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

Cabinet Material / วัสดุภ�ยนอก : Sheet moulding compound (SMC) Reinforced Polymer

Internal Material / วัสดุภ�ยใน : Stainless Steel

ม�ตรฐ�นก�รป้องกัน : IP 65

Front and back access / รองรับก�รทำ�ง�นทั้งด้�นหน้�และด้�นหลัง

Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�ง�น : -40°C ~ +60°C

HxWxD / สูงxกว้�งxลึก (mm.) : 1,552mm (1202 without base) x 755 x 625 mm.

Available for ground installation (with pedestal) / รองรับก�รติดตั้งแบบตั้งพื้น (บนฐ�นตู้)

Splicing and distribution: 576 core (max.)

Distribution Fiber tray capacity : 12*(18)+12*(30) = 576F

Total of Splitter Module Slot / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : 20 Splitter module

Bypass : 12*24 = 288F

Parking Lot / ช่องพักส�ย Fiber (Core) : 32 ports

FOCCC
FIBER OPTIC CROSS CONNECTION CABINET
576 CORE FOCCC (GXF5-17CD1)

TE GXF5-17CD1 ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสง Optical Fiber Cross Connection Cabinet (OFCCC) ที่มีขน�ด

ของพอร์ทก�รเชื่อมต่อป�นกล�ง ออกแบบม�เพื่อใช้ในง�นติดตั้งโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside 

Plant) หรือระบบ FTTx ที่เป็นโครงข่�ยกระจ�ยสัญญ�ณสู่กลุ่มผู้ใช้ง�นเป็นหลัก (Access Network) ทำ�ง�นได้บนสภ�วะแวดล้อม

แบบ Outdoor ต�มม�ตรฐ�น Environment Protection โดยรองรับก�รทำ�ง�น Splicing, ก�รกระจ�ยสัญญ�ณ Splitter, ก�ร

จัดก�รเชื่อมต่อแบบ Cross Connection พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำ�หรับจัดเก็บส�ยสัญญ�ณภ�ยในให้เป็นระเบียบ

Main Technical Parameters

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)
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Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

Cabinet Material / วัสดุภ�ยนอก : Sheet moulding compound (SMC) Reinforced Polymer

Internal Material / วัสดุภ�ยใน : Stainless Steel

ม�ตรฐ�นก�รป้องกัน : IP 65

Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�ง�น : -40°C ~ +60°C

HxWxD / สูงxกว้�งxลึก (mm.) : 1,202mm (852 without base) x 756 x 364 mm.

Available for pole mounted or ground installation (with pedestal) / รองรับก�รติดตั้งแบบแขวนเส�และแบบตั้งพื้น (บนฐ�นตู้)

Splicing and distribution : 288 core (max.)

Distribution Fiber tray capacity : 12*(24) = 288F

Total of Splitter Module Slot / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : 10 Splitter module 

Bypass : 12*12 = 144F

Parking Lot / ช่องพักส�ย Fiber (Core) : 32 ports

FOCCC
FIBER OPTIC CROSS CONNECTION CABINET
288 CORE FOCCC (GXF-17HAE)

TE GXF-17HAe ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสง Optical Fiber Cross Connection Cabinet (OFCCC) ที่มีขน�ดของ

พอร์ทก�รเชื่อมต่อป�นกล�ง ออกแบบม�เพื่อใช้ในง�นติดตั้งโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside 

Plant) หรือระบบ FTTx ที่เป็นโครงข่�ยกระจ�ยสัญญ�ณสู่กลุ่มผู้ใช้ง�นเป็นหลัก (Access Network) ทำ�ง�นได้บนสภ�วะแวดล้อม

แบบ Outdoor ต�มม�ตรฐ�น Environment Protection โดยรองรับก�รทำ�ง�น Splicing, ก�รกระจ�ยสัญญ�ณ Splitter, ก�ร

จัดก�รเชื่อมต่อแบบ Cross Connection พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำ�หรับจัดเก็บส�ยสัญญ�ณภ�ยในให้เป็นระเบียบ

Main Technical Parameters

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)
Fiber bending radius : ≥ 30mm.

Contact
Tel: +66 2 363 4355 (auto)
Fax: +66 2 363 4353-4, +66 2 363 4361
sales@g-nettelecom.com



Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

Cabinet Material / วัสดุภ�ยนอก : Sheet moulding compound (SMC) Reinforced Polymer

Internal Material / วัสดุภ�ยใน : Stainless Steel

ม�ตรฐ�นก�รป้องกัน : IP 65

Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�ง�น : -40°C ~ +60°C

HxWxD / สูงxกว้�งxลึก (mm.) : 1,120mm (770 without base) x 630 x 380 mm.

Available for pole mounted or ground installation (with pedestal) / รองรับก�รติดตั้งแบบแขวนเส�และแบบตั้งพื้น (บนฐ�นตู้)

Splicing and distribution : 48 core - 156 core (max.)

Distribution Fiber tray capacity : 12*(12+1) = 156F

Total of Splitter Module Slot / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : 6 Splitter module

Bypass : 12*4 = 48F

Parking Lot / ช่องพักส�ย Fiber (Core) : 32 ports

FOCCC
FIBER OPTIC CROSS CONNECTION CABINET
156 CORE FOCCC (GXF5-17HBB)

TE GXF5-17HBb ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสง Optical Fiber Cross Connection Cabinet (OFCCC) ที่มีขน�ดของ

พอร์ทก�รเชื่อมต่อป�นกล�ง ออกแบบม�เพื่อใช้ในง�นติดตั้งโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside 

Plant) หรือระบบ FTTx ที่เป็นโครงข่�ยกระจ�ยสัญญ�ณสู่กลุ่มผู้ใช้ง�นเป็นหลัก (Access Network) ทำ�ง�นได้บนสภ�วะแวดล้อม

แบบ Outdoor ต�มม�ตรฐ�น Environment Protection โดยรองรับก�รทำ�ง�น Splicing, ก�รกระจ�ยสัญญ�ณ Splitter, ก�ร

จัดก�รเชื่อมต่อแบบ Cross Connection พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำ�หรับจัดเก็บส�ยสัญญ�ณภ�ยในให้เป็นระเบียบ

Main Technical Parameters

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)
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Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

Cabinet Material / วัสดุภ�ยนอก : Metal sheet with powder painted for box body / SMC

Outdoor application / รองรับก�รติดตั้งภ�ยนอก 

Wall or pole mounted / รองรับก�รติดตั้งแบบแขวนเส�และแบบเจ�ะยึดผนัง

Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�ง�น : -40°C ~ +60°C

HxWxD / สูงxกว้�งxลึก (mm.) : 530 x 500 x 150 mm.

Splicing and distribution : 96 core (max.)

Splice tray : 12 x 8 = 96F  

optical splitter installation / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : (1 splitter module)

Parking Lot / ช่องพักส�ย Fiber (Core)

FODB
FIBER OPTIC DISTRIBUTION BOX
96 CORE (GPX99H-B96A)

TE GPX99H-Ba ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสงขน�ดเล็ก Fiber Optical Distribution Box (FODB) ที่มีขน�ดของพอร์ท 

ก�รเชื่อมต่อไม่ม�กนัก ออกแบบม�เพื่อใช้ในง�นติดตั้งโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือ

ระบบ FTTx ทำ�ง�นได้บนสภ�วะแวดล้อมแบบ Outdoor ต�มม�ตรฐ�น Environment Protection โดยรองรับก�รทำ�ง�น Splicing, 

ก�รกระจ�ยสัญญ�ณ Splitter, ก�ร Terminate ปล�ยท�งสำ�หรับก�รกระจ�ยสัญญ�ณสู่ผู้ใช้ง�นโดยตรงเป็นหลัก

Main Technical Parameters

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)

Contact
Tel: +66 2 363 4355 (auto)
Fax: +66 2 363 4353-4, +66 2 363 4361
sales@g-nettelecom.com



Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

Cabinet Material / วัสดุภ�ยนอก : Metal sheet with powder painted for box body / SMC

Outdoor application / รองรับก�รติดตั้งภ�ยนอก 

Wall or pole mounted / รองรับก�รติดตั้งแบบแขวนเส�และแบบเจ�ะยึดผนัง

Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�ง�น : -40°C ~ +60°C

HxWxD / สูงxกว้�งxลึก (mm.) : 430 x 500 x 150 mm.

Splicing and distribution : 72 core (max.) 

Splice tray : 12 x 6 = 72F

optical splitter installation / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : (1 splitter module)

Parking Lot / ช่องพักส�ย Fiber (Core)

FODB
FIBER OPTIC DISTRIBUTION BOX
72 CORE (GPX99H-B72A)

TE GPX99H-Ba ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสงขน�ดเล็ก Fiber Optical Distribution Box (FODB) ที่มีขน�ดของพอร์ท 

ก�รเชื่อมต่อไม่ม�กนัก ออกแบบม�เพื่อใช้ในง�นติดตั้งโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือ

ระบบ FTTx ทำ�ง�นได้บนสภ�วะแวดล้อมแบบ Outdoor ต�มม�ตรฐ�น Environment Protection โดยรองรับก�รทำ�ง�น Splicing, 

ก�รกระจ�ยสัญญ�ณ Splitter, ก�ร Terminate ปล�ยท�งสำ�หรับก�รกระจ�ยสัญญ�ณสู่ผู้ใช้ง�นโดยตรงเป็นหลัก

Main Technical Parameters

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)
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Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

Cabinet Material / วัสดุภ�ยนอก : Metal sheet with powder painted for box body / SMC

Outdoor application / รองรับก�รติดตั้งภ�ยนอก 

Wall or pole mounted / รองรับก�รติดตั้งแบบแขวนเส�และแบบเจ�ะยึดผนัง

Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�ง�น : -40°C ~ +60°C

HxWxD / สูงxกว้�งxลึก (mm.) : 300 x 500 x 150 mm.

Splicing and distribution : 48 core (max.)

Splice tray : 12 x 5 = 60F

optical splitter installation / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : (2 splitter module)

Parking Lot / ช่องพักส�ย Fiber (Core)

FODB
FIBER OPTIC DISTRIBUTION BOX
48 CORE (GPX99H-B48A)

TE GPX99H-Ba ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสงขน�ดเล็ก Fiber Optical Distribution Box (FODB) ที่มีขน�ดของพอร์ท 

ก�รเชื่อมต่อไม่ม�กนัก ออกแบบม�เพื่อใช้ในง�นติดตั้งโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือ

ระบบ FTTx ทำ�ง�นได้บนสภ�วะแวดล้อมแบบ Outdoor ต�มม�ตรฐ�น Environment Protection โดยรองรับก�รทำ�ง�น Splicing, 

ก�รกระจ�ยสัญญ�ณ Splitter, ก�ร Terminate ปล�ยท�งสำ�หรับก�รกระจ�ยสัญญ�ณสู่ผู้ใช้ง�นโดยตรงเป็นหลัก

Main Technical Parameters

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)

Contact
Tel: +66 2 363 4355 (auto)
Fax: +66 2 363 4353-4, +66 2 363 4361
sales@g-nettelecom.com



Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

Cabinet Material / วัสดุภ�ยนอก : Metal sheet with powder painted for box body / SMC

Outdoor application / รองรับก�รติดตั้งภ�ยนอก 

Wall or pole mounted / รองรับก�รติดตั้งแบบแขวนเส�และแบบเจ�ะยึดผนัง

Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�ง�น : -40°C ~ +60°C

HxWxD / สูงxกว้�งxลึก (mm.) : 450 x 250 x 100 mm.

Splicing and distribution : 36 core (max.)

Splice tray : 12 x 3 = 36F

optical splitter installation / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : (1 splitter module)

Parking Lot / ช่องพักส�ย Fiber (Core)

FODB
FIBER OPTIC DISTRIBUTION BOX
36 CORE (GPX99H-B36A)

TE GPX99H-Ba ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสงขน�ดเล็ก Fiber Optical Distribution Box (FODB) ที่มีขน�ดของพอร์ท 

ก�รเชื่อมต่อไม่ม�กนัก ออกแบบม�เพื่อใช้ในง�นติดตั้งโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือ

ระบบ FTTx ทำ�ง�นได้บนสภ�วะแวดล้อมแบบ Outdoor ต�มม�ตรฐ�น Environment Protection โดยรองรับก�รทำ�ง�น Splicing, 

ก�รกระจ�ยสัญญ�ณ Splitter, ก�ร Terminate ปล�ยท�งสำ�หรับก�รกระจ�ยสัญญ�ณสู่ผู้ใช้ง�นโดยตรงเป็นหลัก

Main Technical Parameters

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)
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Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

Cabinet Material / วัสดุภ�ยนอก : Metal sheet with powder painted for box body / SMC

Outdoor application / รองรับก�รติดตั้งภ�ยนอก 

Wall or pole mounted / รองรับก�รติดตั้งแบบแขวนเส�และแบบเจ�ะยึดผนัง

Working Temperature / อุณหภูมิขณะทำ�ง�น : -40°C ~ +60°C

HxWxD / สูงxกว้�งxลึก (mm.) : 350 x 250 x 100 mm.

Splicing and distribution : 24 core (max.)

Splice tray : 12 x 2 = 24F

optical splitter installation / ช่องสำ�หรับใส่ Splitter module : (1 splitter module)

Parking Lot / ช่องพักส�ย Fiber (Core)

FODB
FIBER OPTIC DISTRIBUTION BOX
24 CORE (GPX99H-B24A)

TE GPX99H-Ba ตู้อุปกรณ์สำ�หรับโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสงขน�ดเล็ก Fiber Optical Distribution Box (FODB) ที่มีขน�ดของพอร์ท 

ก�รเชื่อมต่อไม่ม�กนัก ออกแบบม�เพื่อใช้ในง�นติดตั้งโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) หรือ

ระบบ FTTx ทำ�ง�นได้บนสภ�วะแวดล้อมแบบ Outdoor ต�มม�ตรฐ�น Environment Protection โดยรองรับก�รทำ�ง�น Splicing, 

ก�รกระจ�ยสัญญ�ณ Splitter, ก�ร Terminate ปล�ยท�งสำ�หรับก�รกระจ�ยสัญญ�ณสู่ผู้ใช้ง�นโดยตรงเป็นหลัก

Main Technical Parameters

Insertion Loss PC : ≤0.2dB, APC ≤0.3dB
Return Loss PC : ≥50dB, APC ≤60dB
Life : >1000 times (plug-in & pull-out)



FOSC
144/288/336 CORE IN-LINE CLOSURE
(FOSC-550C/D/E)

Dimensions & Capacity / ขน�ดและคว�มจุ

FOSC-550C FOSC-550D FOSC-550E

L x W x H (ย�ว x กว้�ง x สูง) (mm.) 530x217x124 (mm.) 530x217x153 (mm.) 530x217x182 (mm.)

Number of splices รองรับก�ร Fusion 

Splice สูงสุด

(with 48 splice tray)

144 288 336

Cable range  (เส้นผ่�ศูนย์กล�งของส�ย

ที่รองรับ)

8 ~ 29 mm.

Number of main cable port  (จำ�นวนส�ย

เคเบิลเข้�-ออก)

4+4

FOSC-550C/D/E

อุปกรณ์ In-line Closure เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วแบบ Inline Type ใช้ ในง�นติดตั้งสำ�หรับ

เชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) ทำ�ง�นบนสภ�วะแวดล้อมแบบ 

Outdoor ซึ่งส�ม�รถทำ�ก�รติดตั้งแขวนบนส�ยเคเบิลใยแก้ว, ก�รติดตั้งแบบใต้ดิน หรือก�รติดตั้งแบบฝั่งดินได้

โดยตรง

อุปกรณ์ Closure ช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นของผูู้ ใช้เป็นไปโดยง่�ย ด้วยวิธีก�รใช้คลิ๊ปล๊อค ในก�รปิด-เปิดฝ�ครอบ

อุปกรณ์ อีกทั้งรอยต่อของฝ�ปิด-เปิด และช่องเข้�-ออกส�ยเคเบิลใยแก้ว ยังมี Sealing Geal ที่มีคุณสมบัติ

เฉพ�ะ ช่วยในก�รกันน้ำ�, มดและแมลงอีกด้วย

ก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสงของอุปกรณ์ Closure นั้น ในตัวอุปกรณ์มีช่องเข้�-ออกส�ยเคเบิลใย

แก้ว (Cable Access) ที่ส�ม�รถรองรับส�ยเคเบิลใยแก้ว ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งตั้งแต่ 8-29 mm

11	 G-NET	TELECOM	CATALOG

Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

- Gel-sealing  ใช้คลิ๊ปล๊อค สะดวก ในก�รปิด-เปิดฝ�ครอบอุปกรณ์

- ส�ม�รถทำ�ก�รติดตั้งแขวนบนส�ยเคเบิลใยแก้ว, ก�รติดตั้งแบบใต้ดิน หรือก�รติดตั้งแบบฝั่งดินได้โดยตรง 

- จำ�นวนส�ยเคเบิลเข้�-ออก หลัก : 4 main cable

- รองรับก�รเชื่อมต่อส�ยใยแก้วทั้งแบบ heat shrinkable splicing และ Mechanical splice



FOSC
96 CORE IN-LINE CLOSURE
(FOSC-350C)

Dimensions & Capacity / ขน�ดและคว�มจุ

FOSC-350C

L x W x H (ย�ว x กว้�ง x สูง) (mm.) 368x182x106 (mm.)

Number of splices รองรับก�ร Fusion 

Splice สูงสุด

(with 48 splice tray)

96

Cable range  (เส้นผ่�ศูนย์กล�งของส�ย

ที่รองรับ)

8 ~ 20 mm.

Number of main cable port  (จำ�นวนส�ย

เคเบิลเข้�-ออก)

2+2

FOSC-350C

อุปกรณ์ In-line Closure เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วแบบ Inline Type ใช้ ในง�นติดตั้งสำ�หรับ

เชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยสัญญ�ณตอนนอก (Outdoor Telecom Outside Plant) ทำ�ง�นบนสภ�วะแวดล้อมแบบ 

Outdoor ซึ่งส�ม�รถทำ�ก�รติดตั้งแขวนบนส�ยเคเบิลใยแก้ว, ก�รติดตั้งแบบใต้ดิน หรือก�รติดตั้งแบบฝั่งดินได้

โดยตรง

อุปกรณ์ Closure ช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นของผูู้ ใช้เป็นไปโดยง่�ย ด้วยวิธีก�รใช้คลิ๊ปล๊อค ในก�รปิด-เปิดฝ�ครอบ

อุปกรณ์ อีกทั้งรอยต่อของฝ�ปิด-เปิด และช่องเข้�-ออกส�ยเคเบิลใยแก้ว ยังมี Sealing Geal ที่มีคุณสมบัติ

เฉพ�ะ ช่วยในก�รกันน้ำ�, มดและแมลงอีกด้วย

ก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสงของอุปกรณ์ Closure นั้น ในตัวอุปกรณ์มีช่องเข้�-ออกส�ยเคเบิลใย

แก้ว (Cable Access) ที่ส�ม�รถรองรับส�ยเคเบิลใยแก้ว ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งตั้งแต่ 8-20 mm

Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

- Gel-sealing 

- จำ�นวนส�ยเคเบิลเข้�-ออก : 2 main cable

- ส�ม�รถทำ�ก�รติดตั้งแขวนบนส�ยเคเบิลใยแก้ว, ก�รติดตั้งแบบใต้ดิน หรือก�รติดตั้งแบบฝั่งดินได้โดยตรง

- ใช้คลิ๊ปล๊อค สะดวก ในก�รปิด-เปิดฝ�ครอบอุปกรณ์

- รองจำ�นวนส�ยก�รเชื่อมต่อส�ยใยแก้วจำ�นวนม�ก



2

FIBER DROP CLOSURE (FDC-B8)
The closure is suitable for deployment in aerial, pole 
and hand-hole applications. Sealing is achieved via 
built-in gel technology, resulting in extremely conve-
nient re-entry and re-sealing.

1 FIBER DROP CLOSURE (FDC-B8)
The FDC-B8 provides separate splicing and patching 
compartments, allowing quick and easy drop cable 
connection without disturbing spliced fibers.

13	 G-NET	TELECOM	CATALOG



FDC-B8
FIBER DROP CLOSURE

FTTX DROP CLOSURE

อุปกรณ์ FTTx Drop Closure เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วแบบ Inline Type ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

และเพิ่มคว�มสะดวกให้กับผู้ใช้ในก�รเชื่อมต่อส�ย FTTx Drop Cable ที่จะใช้เชื่อมต่อระบบเข้�สู่บ้�นพักอ�ศัยเพื่อ

ใช้ง�นระบบอินเตอร์เน็ต โดยที่ ไม่ต้องใช้วิธีก�ร Fusion Splice

อุปกรณ์ยังส�ม�รถทำ�ง�นบนสภ�วะแวดล้อมแบบ Outdoor และได้รับม�ตรฐ�น Environment Protection ชนิด 

IP65 มีขน�ดเล็กกะทัดรัด, นำ้�หนักเบ� ซึ่งเหม�ะกับก�รติดตั้งแขวนบนส�ยเคเบิลใยแก้วหรือยึดติดเส�เพื่อเชื่อม

ต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสง

FTTx Drop Closure ช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นของผูู้ใช้เป็นไปโดยง่�ย ด้วยวิธีก�รใช้คลิ๊ปล๊อค ในก�รปิด-เปิด

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

คุณสมบัติเฉพ�ะ ช่วยในก�รกันนำ้�, มดและแมลงอีกด้วย

ก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสงของอุปกรณ์ FTTx Drop Closure นั้น ในตัวอุปกรณ์มีช่องเข้�-ออกส�ย

เคเบิลใยแก้ว (Cable Access) ที่ส�ม�รถรองรับส�ยเคเบิลใยแก้ว ขน�ด 12C/18C/24C/48C หรือ ส�ย FTTx 

ประเภท Drop Cable ได้

Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

- 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�รถรองรับก�รเชื่อมต่อแบบ 

Heat-Shrinkable Splices (SMOUV) ได้สูงสุดถึง 48 Fiber

- รองรับ 2xPLC splitters

- รองรับ 8xSC adapters

L X W X H (ย�ว X กว้�ง X สูง) (MM.) 270 X 160 X 80 (MM.)

CABLE PORTS (จำ�นวนส�ยเคเบิลเข้�-ออก) 6 MAIN PORTS + 8 DROP PORTS

MAIN CABLE DIAMETER 

(เส้นผ่�ศูนย์กล�งของส�ย MAIN CABLE)

7 / 8.5 / 10 /12 (MM.)

DROP CABLE DIAMETER

(เส้นผ่�ศูนย์กล�งของส�ย DROP CABLE)

3 MM.

SPLICING CAPACITIES (รองรับก�ร FUSION SPLICE สูงสุด) 48 FUSION SPLICES

PATCHING CAPACITIES (รองรับก�รเชื่อมต่อ DROP CABLE) 8 SC ADAPTERS

SPLITTER CAPACITIES (คว�มจุของ SPLITTER) 2 X PLC SPLITTERS

1 X (1:4, 1:8 OR 1:16)

1 X (1:4, 1:8 )



2

FIBER DROP CLOSURE (FDC-A8)
The closure is suitable for deployment in aerial, pole 
and hand hole applications.
Sealing is achieved via built-in gel technology, resul-
ting in extremely convenient re-entry and re-sealing.

1 FIBER DROP CLOSURE (FDC-A8)
The FDC - A8 is a gel sealed fiber optic splicing and 
patching closure designed for the FTTx network. It 
can house up to two 1x8 PLC splitters, 8 SC adapters, 
24 fusion splices (or 12 mechanical splices) and distri-
bute up to 8 drop cables.
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Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

- 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�รถรองรับก�รเชื่อมต่อแบบ 

Heat-Shrinkable Splices (SMOUV) ได้สูงสุดถึง 24 Fiber

- รองรับ 2xPLC splitters

- รองรับ 8xSC adapters

L X W X H (ย�ว X กว้�ง X สูง) (MM.) 270 X 160 X 83 (MM.)

CABLE PORTS (จำ�นวนส�ยเคเบิลเข้�-ออก) 6 MAIN PORTS + 8 DROP PORTS

MAIN CABLE DIAMETER 

(เส้นผ่�ศูนย์กล�งของส�ย MAIN CABLE)

7-17 (MM.)

DROP CABLE DIAMETER

(เส้นผ่�ศูนย์กล�งของส�ย DROP CABLE)

3 MM.

SPLICING CAPACITIES (รองรับก�ร FUSION SPLICE สูงสุด) 24 FUSION SPLICES

PATCHING CAPACITIES (รองรับก�รเชื่อมต่อ DROP CABLE) 8 SC ADAPTERS

SPLITTER CAPACITIES (คว�มจุของ SPLITTER) 2 X PLC SPLITTERS

(1:2, 1:4 OR 1:8)

FDC-A8
FIBER DROP CLOSURE

FTTX DROP CLOSURE

อุปกรณ์ FTTx Drop Closure เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วแบบ Inline Type ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

และเพิ่มคว�มสะดวกให้กับผู้ใช้ในก�รเชื่อมต่อส�ย FTTx Drop Cable ที่จะใช้เชื่อมต่อระบบเข้�สู่บ้�นพักอ�ศัยเพื่อ

ใช้ง�นระบบอินเตอร์เน็ต โดยที่ ไม่ต้องใช้วิธีก�ร Fusion Splice

อุปกรณ์ยังส�ม�รถทำ�ง�นบนสภ�วะแวดล้อมแบบ Outdoor และได้รับม�ตรฐ�น Environment Protection ชนิด 

IP65 มีขน�ดเล็กกะทัดรัด, นำ้�หนักเบ� ซึ่งเหม�ะกับก�รติดตั้งแขวนบนส�ยเคเบิลใยแก้วหรือยึดติดเส�เพื่อเชื่อม

ต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสง

FTTx Drop Closure ช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นของผูู้ใช้เป็นไปโดยง่�ย ด้วยวิธีก�รใช้คลิ๊ปล๊อค ในก�รปิด-เปิด

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

คุณสมบัติเฉพ�ะ ช่วยในก�รกันนำ้�, มดและแมลงอีกด้วย

ก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสงของอุปกรณ์ FTTx Drop Closure นั้น ในตัวอุปกรณ์มีช่องเข้�-ออกส�ย

เคเบิลใยแก้ว (Cable Access) ที่ส�ม�รถรองรับส�ยเคเบิลใยแก้ว ขน�ด 12C/18C/24C/48C หรือ ส�ย FTTx 

ประเภท Drop Cable ได้



IWB
INDOOR WALL MOUNTED SMALL BOX
(IWB-S)

Dimensions & Capacity / ขน�ดและคว�มจุ

IWB-S

L x W x H (ย�ว x กว้�ง x สูง) (mm.) 200 x 120 x 39 (mm.)

Splicing only Splicing / Patching

Optical module 2 2

Feeder cable (OD<12mm) 4 2

Drop cable (2x4~5 mm.) - 16

Splicing (รองรับก�ร Fusion Splice สูงสุด) 16 16

Termination - 8 standard / 16 SFF

IWB-S

อุปกรณ์ Indoor wall mounted small box (IWB-S) เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสงที่ใช้

ติดตั้งบนผนัง ออกแบบม�เพื่อใช้ง�นสำ�หรับผู้ ใช้ปล�ยท�ง และส�ม�รถป้องกันแรงกระแทกต่อส�ยใยแก้วนำ�

แสงได้ โดยมีก�รจัดก�รส�ยใยแก้วในกล่อง ดังนี้ ก�รเก็บส�ย ก�รเชื่อมต่อแบบ splicing, ก�รเชื่อมต่อส�ย

สำ�เร็จรูป patching

อุปกรณ์ IWB-S เป็นกล่องพักส�ยใยแก้วขน�ดเล็ก ส�ม�รถติดตั้งแบบ Indoor เท่�นั้น สำ�หรับใช้เชื่อมต่อระบบ

โครงข่�ย FTTH ของผู้ ใช้ปล�ยท�ง ไม่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นในสภ�พแวดล้อมแบบ Outdoor ได้
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Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

- ขน�ดเหม�ะสม ไม่ใหญ่ม�ก

- มีคุณสมบัติป้องกันก�รล�มไฟ LSZH 

และป้องกันรังสี UV

- ม�ตรฐ�นก�รใช้ง�น : IPX3

- สะดวกต่อก�รจัดก�รเปิด ปิดกล่องเพื่อใช้ง�น 

- สะดวกต่อก�รจัดก�รส�ยภ�ยใน

- รัศมีก�รโค้งงอขอส�ยใยแก้ว 15mm

- รองรับเชื่อมต่อแบบ Splicing และ Terminate

- ฝ�หน้�มีน็อตสำ�หรับยึดกล่อง ป้องกันก�รงัด



HFTP
CUSTOMER PREMISES WALL OUTLET
(HFTP)

HFTP

อุปกรณ์ HFTP เป็นอุปกรณ์ปล�ยท�งจุดสุดท้�ยของผู้ ใช้ง�นของระบบก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสง  

ตัวอุปกรณ์ออกแบบม�เพื่อป้องกันแรกกระแทกและก�รจัดก�รส�ยใยแก้วนำ�แสง เหม�ะสำ�หรับก�รใช้ง�นภ�ยใน

Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

- รองรับก�รเชื่อมต่อแบบ splicing กับ pigtails

- รองรับก�รเชื่อมต่อโดยตรงที่ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ field installable connectors

- ออกแบบสำ�หรับก�รติดตั้งสภ�พแวดล้อมภ�ยใน Indoor

- รองรับ 4 mechanical splices (RECORD splice) และแบบ fusion splice protectors (SMOUV and ANT)

- รองรับก�รเชื่อมต่อแบบ Cable to Cable

- รองรับก�รใช้ง�น 2 SC Simplex adaptors และ duplex LC adaptors

- รองรับส�ยใยแก้วหล�ยขน�ด (cable diameter ≤ 6mm)

- ส�ม�รถติดตั้งบนผนังโดยมีขน�ดเพียง 60mm

- รองรับประเภทหัวเชื่อมต่อ : SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, LC/APC

- ขน�ด WxHxD กว้�งxสูงxลึก (mm.) : 82.5 x 105.5 x 23.8 (mm.)



SPLITTER
OPTICAL FIBER SPLITTER MODULE
(BOX-CAPSULATION)

Dimensions & Capacity / ขน�ดและคว�มจุ

FBT SPLITTER PLC SPLITTER

Wavelength ช่วงคว�มย�วคลื่นแสง 1310 (1550) +-40 nm 1260-1650 nm

Power allocation proportion Variable, unequal division Equipartition

Maximum insertion-loss (dB) 1x4 @7.20 / 1x8 @10.5

1x16 @ 14.0 / 1x32 @ 17.4

1x4 @7.30 / 1x8 @10.7

1x16 @ 13.7 / 1x32 @ 16.9

Insertion-loss uniformity (dB) 1x4 @1.6 / 1x8 @1.8

1x16 @ 2.4 / 1x32 @ 3.0

1x4 @0.6 / 1x8 @0.8

1x16 @ 1.2 / 1x32 @ 1.7

Polarization Dependence Loss (dB) 0.3 0.2

Box-Capsulation

อุปกรณ์ optical splitter ใช้ก�รแยกสัญญ�ณแสงเพื่อรองรับก�รใช้ง�น E/GPON และ FTTx  เนื่องด้วยเป็น

อุปกรณ์กระจ�ยสัญญ�แสงที่เป็น passive เต็มรูปแบบอุปกรณ์ splitter ได้ถูกออกแบบม�เพื่อลดทรัพย�ก�ร

ก�รใช้ส�ยใยแก้วนำ�แสงและลดก�รใช้ง�นของพอร์ทอุปกรณ์ฝั่งต้นท�ง
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Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

- PLC optical splitter มีคว�มย�วคลื่นที่กว้�งและมีประสิทธิภ�พในก�รกระจ�ยแสงสูง และมีขน�ดกะทัดรัด

- รองรับก�รเชื่อมต่อ : SC/UPC, SC/APC, FC/UPC

- รองรับขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งขน�ด : 0.9, 2.0, 3.0mm

- รองรับก�รกระจ�ยสัญญ�ณ : 1(2) x 2/4/6/8/16/32/64

- ประเภทของส�ยสัญญ�ณ : G657A1



ADAPTERS
FIBER OPTIC ADAPTERS

FC Adapter

- วัสดุ : zirconia sleeve, plastic flange

- Cylindrical sleeve types (internal diameter: 2.5mm)

- M8 metal thread locking system

- รองรับ FC/APC และ FC/PC 

- ฝ�ปิด : สีเขียวสำ�หรับ FC/APC, สีแดงสำ�หรับ FC/ PC

SC Adapter

- วัสดุ : zirconia sleeve, polybutylene terephthalate 

(PBT)

- Cylindrical sleeve type (internal diameter: 2.5mm)

- Push-pull structure

- รองรับก�รใช้ง�น Single mode, multi-mode, sim-

plex และ duplex

- โค้ดสี : นำ้�เงินสำ�หรับประเภท single mode

- SC/PC, สีเขียวสำ�หรับ SC/APC, สีเท�สำ�หรับ multi-

mode SC/PC

ST Adapter

- วัสดุ : zirconia sleeve, polybutylene terephthalate 

(PBT)

- Cylindrical sleeve type (internal diameter: 2.5mm)

- Insert-pull locking system

- รองรับก�รใช้ง�น Single mode, multi-mode, sim-

plex และ duplex

- สีฝ�ปิด adapter : แดง

LC Adapter

- วัสดุ : zirconia sleeve, polybutylene terephthalate 

(PBT)

- Cylindrical sleeve type (internal diameter: 

1.25mm)

- Insert-pull locking system

- รองรับก�รใช้ง�น Single mode, multi-mode, sim-

plex และ duplex

- โค้ดสี : นำ้�เงินสำ�หรับประเภท single mode, เท�สำ�หรับ

ประเภท multi-mode

ก�รออกแบบ adapters นั้น ส�ม�รถออกแบบให้รองรับก�รใช้ง�นหล�ยรูปแบบ โดยให้หัวเชื่อมต่อส�ม�รถเชื่อมต่อกับ

ปลั๊กที่เป็นประเภทเดียวกัน  ตัวอย่�งดังนี้ FC to FC, ST to ST or SC to SC.

Single Mode

SC/PC Adapter

Single Mode

SC/APC Adapter

Multi-mode

SC/PC Adapter

FC / APC Adapter FC / PC Adapter

ST / PC Adapter ST / PC Adapter

Simplex Single Mode

LC Adapter

Duplex Single Mode

LC Adapter

Multi-mode

LC Adapter



F-LIGHT
SINGLE MODE FIELD
INSTALLABLE CONNECTOR
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Specification / คุณลักษณะเฉพ�ะ

- รองรับม�ตรฐ�น RoHS 

- ก�รติดตั้งทำ�ได้สะดวกและรวดเร็ว

- ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพ�ะ

- ไม่ต้องใช้ก�วในก�รเชื่อมแก้ว

- ส�ม�รถทำ�ก�ร Re-terminate ได้

- รองรับหัวเชื่อมต่อประเภท SC adaptors

- Strip tool available to cleave fiber at specific length easily & compatible to most cleavers in the market

- รองรับกับประเภทส�ยใยแก้วนำ�แสงและขน�ดดังนี้

  + G652D & G657A fiber

  + ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 2 or 3mm

  + 2*3mm “figure 8” cable /900um fiber

F-Light connector รองรับก�รใช้ง�นหัวเชื่อมต่อ SC/UPC (หน้�ตัดตรง) และ SC/APC (หน้�ตัดเฉียง). 

ออกแบบม�ใช้อย่�งแพร่หล�ยในง�น FTTX ที่ต้องก�รคว�มรวดเร็ว และมีข้อจำ�กัดในก�รใช้เครื่องมือ Fusion splice 

จ�กฝั่งผู้ให้บริก�รต้นท�งถึงฝั่งผู้ใช้บริก�รปล�ยท�ง, the F-Light connector ยังถูกออกแบบให้มีคว�มยืดหยุ่นสูง

สำ�หรับผู้ใช้ง�นเพื่อรองรับเครือข่�ย FTTx ที่มีก�รปรับเปลี่ยนก�รเชื่อมต่อ.

ชุดหัวเชื่อมต่อถูกออกแบบด้วยระบบที่น่�เชื่อถือและเสถียรภ�พต่อก�รใช้ง�นม�กที่สุด ส�ม�รถทำ�ก�ร Terminate / 

Re-terminate ได้มีประสิทธิภ�พโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพ�ะท�ง และใช้เวล�ในก�ร Terminate เฉลี่ยน้อยกว่� 1 น�ที.



FIC
OUTDOOR FIC STORAGE BOX

อุปกรณ์ FIC storage box ออกแบบม�สำ�หรับใช้ในก�ร

เชื่อมต่อ ของส�ย drop cable เป็นหลัก ก�รออกแบบที่

ได้ม�ตรฐ�นทำ�ให้มีขน�ดก�รใช้ง�นที่กะทัดรัดและเหม�ะ

สม ส�ม�รถรองรับก�รใช้ง�นที่ยืดหยุ่น ทั้งส�ยแบบมี

สลิง Figure 8 และส�ย drop cable ขน�ด 3mm รวม

ถึงยังส�ม�รถรองรับส�ย drop cable ที่มีขน�ดสูงสุด

ถึง 4.5-5mm

ด้วยเทคโนโลยี gel sealing ทำ�ให้อุปกรณ์ FIC storage 

box รองรับม�ตรฐ�นก�รใช้ง�นที่ IP54 ก�รติดตั้ง

ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพ�ะท�ง ส�ม�รถติดตั้งได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พ ช่วยลดคว�มซำ้�ซ้อนของก�รติดตั้งและ

สะดวกในก�รดูแลรักษ�.

ด้วยคุณสมบัติที่ส�ม�รถป้องกันรังสี UV และไม่ใช่เหล็ก 

ทำ�ให้อุปกรณ์ส�ม�รถติดตั้งแบบแขวนส�ยใยแก้วนำ�แสง, 

ฝ�ผนังและติดตั้งบนเส�ได้

- เทคโนโลยี gel sealing ของ TE, ส�ม�รถทำ�ก�รติดตั้ง 

หรือก�รซ่อมบำ�รุงได้อย่�งสมบูรณ์แบบ

- ปกป้องก�รเชื่อมต่อได้สนิท

- ป้องกันรังสี UV, และได้รับม�ตรฐ�นก�รใช้ง�น : IP54

- Accommodates one pair of industry standard FIC 

connectors or TE Xpres connectors and one SC 

adaptor.

- รองรับ Figure 8 และ 3mm drop cable, และส�ม�รถ

รองรับขน�ดส�ย Drop outdoor สูงสุดที่ 4.5mm-5mm

- รองรับแรงดึงสูงสุด 3kg

- ส�ม�รถติดตั้งแขวนส�ยภ�ยนอก, บนผนัง หรือติด

ตั้งบนเส�

- รองรับอุณหภูมิก�รใช้ง�นที่ : -40°C to +65°C

- ขน�ด LxWxH ย�วxกว้�งxสูง (mm.) : 169 x 33 x 

15 (mm.)

Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น



DC
FTTH DROP CABLE

Ordering Information/ข้อมูลประเภทของส�ยแต่ละประเภท

TYPE COMMENT

PXGL-1 Single core (ส�ย drop 1 core)

PXGL-2 Duplex core (ส�ย drop 2 core)

PXGL-1-X Ribbon fiber

PXGL-1-G With steel wire and single core (ส�ย drop  1 core พร้อมสลิง)

PXGL-2-G With steel wire and duplex core (ส�ย drop  2 core พร้อมสลิง)

PXGL-1-T Sleeve for fiber core, Ribbon fiber

FTTH Drop cable

ส�ยนำ�สัญญ�ณแสง FTTH Drop Cable ใช้สร้�งก�รเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภ�พระหว่�งโครงข่�ยก�รสื่อส�ร

โทรคมน�คมกับผู้ ใช้ง�นเป็นหลัก โดยก�รออกแบบม�เพื่อใช้ ในง�น Fiber-To-The-Home โดยเฉพ�ะ
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Features / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

- FTTH Drop Cables มีรัศมีก�รโค้งงอที่ 7.5mm, 

รองรับแรงกด และส�ม�รถโค้งงอได้ดี

- ขน�ด 2.0 x 3.0mm,  ที่มีขน�ดใกล้เคียงและส�ม�รถ

รองรับกับส�ยใยแก้วแบบเดิม

- สะดวกในก�รตัด ก�รติดตั้งส�ยและก�รเชื่อมต่อส�ยใย

แก้ว

- ส�ม�รถทำ�ก�รติดตั้งในระยะเวล�อันสั้น จึงเพิ่มคว�ม

สะดวกในก�รใช้ง�นม�กขึ้น

- ต้นทุนก�รใช้ง�นตำ่�

- ส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รใช้ง�นระบบได้

รวดเร็ว



TAC
THERMAL ADHESIVE COATED (TAC) 
FIBER SYSTEM

TAC

Thermal adhesive coated (TAC) ส�ยใยแก้วแบบหุ้มด้วยก�ว ออกแบบม�ให้ ใช้ง�นเพื่อคว�มรวดเร็ว, ยืดหยุ่น

และในก�รติดตั้งนั้นแถบจะไม่ส�ม�รถสังเกตเห็นได้  น้ำ�หนักที่เบ�และเครื่องมือติดตั้งพกพ�ได้สะดวก ส่วนส�ย 

microcable มีขน�ดเพียง 900 micon พร้อมหุ้มด้วยปลอกที่เมื่อโดนคว�มร้อนจะละล�ยเป็นก�ว ทำ�ให้ติดตั้งได้

อย่�งรวดเร็วและสะดวก

Benefit / อรรถประโยชน์

- รองรับก�รติดตั้งบนพื้นผิวที่อยู่ภ�ยใต้สภ�พแวดล้อม

แบบ Indoor 

- ก�รติดตั้งไม่ต้องใช้ก�ว ลวดยึด หรืออุปกรณ์สำ�หรับ

ยึดส�ยใดๆ

- ด้วยเครื่องมือเดียวกัน Microcable ส�ม�รถงัด รื้อ

ถอนและติดตั้งใหม่ได้สะดวก

- รัศมีก�รโค้งของส�ยลดลง และเทคโนโลยีที่ดีเพื่อช่วย

ก�รลดทอนของสัญญ�ณ เป็นผลให้ก�รติดตั้งส�ม�รถ

โค้งงอได้ม�กกว่�ส�ยใยแก้วทั่วไป

- Microcable รองรับก�รติดตั้งทั้งแบบ field installable 

และแบบ Fusion splice

- อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รติดตั้งเป็นแบบไร้ส�ย สะดวกต่อก�ร

ทำ�ง�นในทุกสถ�นที่

Feature / คุณลักษณะก�รใช้ง�น

- Microcable fiber ใช้ยึดพื้นผิวด้วยคว�มร้อน

- ติดตั้งได้รวดเร็วเพียง 1 inch/s (3 cm/s)

- ระยะส�ยที่ผลิต 300, 500 และ 1000 ฟุต

Construction Characteristics / ลักษณะโครงสร้�งส�ยใยแก้ว

ส�ยใยแก้ว :  แกนกล�งมีขน�ด 900 um ปลอกขน�ด 1.2 mm หุ้มก�วละล�ยด้วยคว�มร้อน

ชนิด :   Single mode ITU-T G.657B3

เส้นผ่�ศูนย์กล�ง :  1.1 – 1.2 mm

สี :   ใส , ข�ว
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FTTH SOLUTIONS,
SMARTER, FASTER, BETTER SOLUTIONS
INNOVATIVE SOLUTIONS THAT SPEED UP
NETWORK DEPLOYMENTS
TE Connectivity delivers products and services to make network builds and service delivery smarter, 

faster and better. We connect and protect the flow of data from the central office to the home and 

combine connectivity and optical technologies to provide best in class solutions. TE offers the full 

range of products to meet your requirements: field and factory installed, fusion and mechanical spli-

ce, standard and hardened connectors, etc. Our solutions are installer-friendly, designed for greatest 

flexibility, independent of network topology and compatible with local regulations. 

By heavily investing in innovation and developing products in cooperation with customers, TE 

can respond to service providers’ future needs with high quality solutions. 

As the leader in broadband connectivity, TE Connectivity delivers products and services that make 

fiber deployment faster, capacity greater, installation simpler and network reliability better. We con-

nect and protect the flow of data from the central office to the home and combine connectivity and 

optical technologies to provide best-in-class solutions. TE offers the full range of products to meet 

service providers’ requirements: field- and factory-installed, fusion and mechanical splice, standard 

and hardened connectors, etc.. Our solutions are installer-friendly, designed for greatest flexibility, 

independent of network topology and compatible with local regulations. 

By heavily investing in innovation and developing products in cooperation with customers, TE can 

respond to service providers’ future needs with high quality solutions.

FTTH DIAGRAM
Smart investments lead to better service and higher profitability.
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46/153 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขต

บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

t +66(0)2 363 4355 (สำ�นักง�นใหญ่)

t +66(0)5 330 8727 (ส�ข�เชียงใหม่)

f +66(0)2 363 4353-4

i www.g-nettelecom.com

e sales@g-nettelecom.com

GET IN TOUCH

บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำ�กัด

ผู้แทนจำ�หน่�ยอุปกรณ์สินค้�ท�งด้�นโครงข่�ยข้อมูลและโทรคมน�คม ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้�

TE Connectivity อย่�งเป็นท�งก�ร

TELCO AND ACCESS OPTICAL CONNECTIVITY 
PRODUCTS,  
G-NET NETWORK SOLUTIONS

USA
The Company has both volume 

and quick response manufacturing 
capabilities and is able to support 

the global logistics requirements of 
its customers. 

Milton Keynes (UK)
G-net has manufacturing activities 
in the UK.

Bangkok (Thailand)
With headquarters in Bangkok (TH), 
G-net has manufacturing activities in 
the TH, UK and US.


