


WSTÊP 

       BELOS-PLP S.A. (wczeœniej ZWSS BELOS S.A.) jest wiod¹cym polskim producentem osprzêtu 
sieciowego do linii elektroenergetycznych NN, WN i SN obecnym na rynku od ponad szeœædziesiêciu lat.       
W 2007 roku do³¹czyliœmy do miêdzynarodowej korporacji  PLP (Preformed Line Products) - œwiatowego 
wytwórcy i dostawcy dla systemów telekomunikacyjnych i energetycznych. Umo¿liwi³o nam to 
rozszerzenie dotychczasowej bogatej oferty asortymentowej o nowe grupy produktów m.in. osprzêt         
do budowy pasywnych sieci œwiat³owodowych. 

      FCA Sp. z o.o. to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm - producentów              
i dostawców sprzêtu œwiat³owodowego w Polsce. Od blisko dziewiêtnastu lat dzia³alnoœci firma zwi¹zana 
jest z najlepszymi na œwiecie producentami komponentów œwiat³owodowych i technologii produkcji, dziêki 
czemu posiada kompleksow¹ ofertê w zakresie osprzêtu œwiat³owodowego do budowy linii 
optotelekomunikacyjnych.

      Owocem wspó³pracy obu firm jest kompletny system FibAir, s³u¿¹cy do budowy infrastruktury 
œwiat³owodowej w oparciu o rozwi¹zania do podwieszania kabli ADSS. Pozwala to na budowê sieci 
œwiat³owodowych przy wykorzystaniu istniej¹cej infrastruktury s³upowej (energetycznej, 
telekomunikacyjnej oraz oœwietlenia ulicznego). 

Do najwa¿niejszych zalet tego rozwi¹zania mo¿na zaliczyæ:

     - mo¿liwoœæ dotarcia do ka¿dego klienta, gdy¿ ka¿dy budynek posiada doprowadzon¹ liniê 
             energetyczn¹  
     - szybkoœæ monta¿u - podwieszenia kabla ADSS jest znacznie szybsze i nie wymaga specjalnych
             urz¹dzeñ, 
     - prostotê utrzymania sieci oraz ³atwoœæ jej rozbudowy - z uwagi na to, ¿e kabel jest na zewn¹trz,
             usuniêcie  jakiejkolwiek awarii jest du¿o ³atwiejsze i szybsze,
     - wysoki poziom bezpieczeñstwa 

konkurencyjn¹ cenê - w przypadku podwieszania œwiat³owodu, ze wzglêdu na ograniczony zakres     -
               robót budowlanych, koszty s¹ kilkakrotnie ni¿sze w porównaniu do budowy kanalizacji tradycyjnej.          

W sk³ad systemu FibAir wchodz¹ m.in.:

" uchwyty oplotowe odci¹gowe (dla ró¿nych œrednic kabla, odleg³oœci miêdzy przês³ami
              i  znamionowej  si³y  zrywaj¹cej  kabel)
" uchwyty przelotowe, których konstrukcja umo¿liwia u¿ycie do przeci¹gania kabla ADSS
" spiralne t³umiki drgañ, 
" akcesoria chroni¹ce kabel przed wy³adowaniami energetycznymi,
" akcesoria chroni¹ce kabel przed przetarciem w przypadku dotykania linii o np.. drzewa

®" mufy œwiat³owodowe (m.in. Coyote  Dome mo¿liwe do zastosowania w ka¿dym segmencie sieci
®             œwiat³owodowej czy COYOTE  LCC  stosowana w ostatnich odcinkach traktu œwiat³owodowego),

" akcesoria monta¿owe (haki, zawiesia, œruby itp.),
" prze³¹cznice budynkowe - przeznaczone do monta¿u bezpoœrednio na œcianie w pomieszczeniu, 
             w którym nastêpuje zakoñczenie kabla liniowego,
" prze³¹cznice hermetyczne zewnêtrzne - przeznaczona do monta¿u naœciennego, na s³upie
             lub wewn¹trz œwiat³owodowego s³upka ulicznego, 
" okablowanie prze³¹cznic ( pigtaile, adaptery i patchcordy),
" gniazda zakoñczeniowe, 
" budynkowe skrzynki dystrybucyjne dla sieci PON 
" zakoñczenie dla budynków jednorodzinnych (OptiBox ) 
" przepust kablowy 

Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ami.

       FCA Sp. z o.o.  jest obecna od ponad 20 lat na polskim rynku optotelekomunikacyjnym. Firma 
zaczyna³a od produkcji osprzêtu stacyjnego, a dziœ FCA to najwiêkszy polski producent i dostawca pe³nego 
zakresu rozwi¹zañ i systemów œwiat³owodowych do budowy optycznych sieci teletransmisyjnych - zarówno 
produktów pasywnych do budowy infrastruktury (centralowe systemy ODF, osprzêt liniowy, rozwi¹zania 
FTTx) jak i systemów aktywnych (xDWM i GPON). W Raporcie TELEINFO 500 w kategorii: „Producenci 
sprzêtu  telekomunikacyjnego”  za  rok  2009  FCA zajê³a  3 miejsce  w  w¹skim  gronie  12  firm.



Elementy mocuj¹ce kabel ADSS z serii FIBERLIGN®



Elementy mocuj¹ce kabel ADSS z serii FIBERLIGN®





Elementy mocuj¹ce kabel ADSS z serii FIBERLIGN®
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Akcesoria dodatkowe z serii FIBERLIGN®
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Akcesoria dodatkowe



1

2

3



Mufy œwiat³owodowe



Akcesoria



Elementy sieci zewnêtrznej serii OptiLine



Okablowanie prze³¹cznic,skrzynek dystrybucyjnych,zakoñczeñ abonenckich serii OptiHome 

Elementy dla budynków jednorodzinnych serii OptiHome



Elementy dla budynków wielokondygnacyjnych serii OptiHome






