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ORM 1 | PRE-ASSEMBLED FTTH SOCKET 
PŘEDINSTALOVANÁ SADA FTTH 

ENENE
 The solution is based on standard FTTH mini socket ORM1 fully equipped 

and ready for simplified and quick installation in customer premises. In the socket 

there is assembled the adaptor in which is terminated connector. Into the connec-

tor ferrule is during manufacturing process glued and polished optical fibre from 

FLAT DROP – G657a cable. There are more different options available with up to 2 

connectors SC style or up to 4 connectors LC style. Optical FLAT DROP – G657a cable 

is stored on the cardboard spool and can be easily unwind during the installation..

  Time for installation is significantly decreased

  For the pre-assembled socket there is no need to use any special tool or equip-
ment (fibre cleaver, fusion splicer)

  The manipulation with bare fibre such as stripping secondary coating, fibre 
cleaning, over-length spooling into splice cassette, fusion splicing, measure-
ment and eventual repeated fibre cleaving is fully eliminated using this 
product

  Smooth installation of FLAT DROP – G.657 a,b cable on the façade using clamps 
or into protective tubes

  Multiple FLAT DROP – G.657 a,b cables can be installed into one vertical 
protective tube in the building

 ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY 

Order Code / Objednací kód Name / Název

85H4.88/S120F FTTH ORM1 1× SC/APC, 20 m
85H4.88/S130F FTTH ORM1 1× SC/APC, 30 m
85H4.88/S140F FTTH ORM1 1× SC/APC, 40 m
 For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

 TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA 

Socket ORM1 FTTH MINI SOCKET see page O 6

Type connectors SC, LC

Optical fiber CORNING G.657 a,b

Type of cable FLAT DROP 3 × 2,1 mm

Material outer sheath LSHS

Package dimensions 270 × 265 × 90 mm

Zásuvka ORM1 MINI ZÁSUVKA FTTH viz strana O 6

Typ konektorů SC, LC

Optické vlákno CORNING G.657 a,b

Typ kabelu FLAT DROP 3 × 2,1 mm

Materiál vnějšího pláště LSHS

Rozměr balení 270 × 265 × 90 mm

CZCZC
 Jedná se o standardní účastnickou zásuvku ORM1, která je plně vystrojena 

a připravena pro snadnou a rychlou montáž v objektu u zákazníka. V zásuvce je osa-

zen konektorový adaptér, ve kterém je ukončen konektor, do jehož ferule jsou ve vý-

robě nalepena a následně přeleštěna vlákna použitého FLAT DROP – G657a kabelu. 

Dle varianty je zásuvku možno osadit případně 2-ma SC nebo až 4-mi LC konektory. 

Optický kabel je v odpovídající délkové rezervě uložen na kartonové cívce, ze které 

lze kabel během instalace snadno odvíjet.

 Minimalizuje se doba instalačního technika v objektu zákazníka

  K instalaci zásuvky není třeba žádného speciálního nářadí (svářečka optických 
vláken, lámačka optických vláken)

  Odpadají komplikované a pro vlákno nebezpečné montážní operace v terénu 
jako je odstranění sekundární ochrany vlákna, čištění vlákna, ukládání jeho 
délkové rezervy do zásuvky, svařování, přeměření a případné opětovné 
zalamování vlákna

  Velmi snadná instalace kabelu FLAT DROP – G.657 a,b na omítku prostřednic-
tvím svorek, případně do ochranné trubičky

  Možnost instalovat více FLAT DROP – G.657 a,b kabelů do jedné ochranné 
trubky (stoupací šachty)


