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Produkter för byggande av 5G
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| C3 Connect AB
C3 Connect erbjuder en portfölj av marknadsledande produkter för byggande och underhåll av infrastruktur för
telekom- och energisektorn. Grunden för C3 Connects produktportfölj utgörs av långsiktiga samarbeten med
strategiska leverantörer.
I produktportföljen ingår bl.a.

••
••
••
•

Tätningar för kablar och rör
Kabelskydd, krymp- och skarvprodukter
Gelskarvar (Gelsnap), silikon och skarvklämmor
Markskåp och kapslingar med tillbehör för fiber- och telekom
Skarvskåp och skarvboxar för fiber
ODF-system och fiberkablage med tillbehör
Krone plintsystem med plintar, plinthållare, kopplingslådor och åsk- och överspänningsskydd

Genom vårt nära samarbete med våra leverantörer kan vi erbjuda kundanpassade lösningar med kort leveranstid.
C3 Connect kan med sin kunniga personals mångåriga erfarenhet, tillsammans med sitt nära och strategiska
samarbete med sina producenter erbjuda högkvalitativa produkter, service och support i toppklass.
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| Nodskåp och fiberskåp
Nodskåp med en dubbelväggig konstruktion, vilket erbjuder ett bra klimat för både passiv och aktiv utrustning.
Den dubbla väggkonstruktionen låter skåpet arbeta med passiv ventilering genom att kyla eller värma den inre väggen med
luften mellan väggarna.
Skåpet håller hög kapslingsklass och vandalklass och kan kompletteras med ett rikligt sortiment av klimaprodukter såsom AC,
värmeväxlare, fläktar och värmeelement.
Konstruktionen kan kompletteras med balkar/skenor för placering av batterier och UPS.
Skåpet placeras på fundament eller sockel som grävs ned i marken.
Fiberskåpen används som skalskydd för skarvskåp/skarvboxar och skyddar dem från yttre påverkan.
Skåpen är låsbara och levereras med sockel för nedgrävning.

3

| C3 CONNECT

PRODUKTER FÖR BYGGANDE AV 5G

| Skarvboxar och skarvskåp
Skarvboxar i IP68 och skarvskåp i IP54-utförande, tillverkade i robust material för tuffa miljöer och hårt klimat.
De kan monteras både i mast, torn, skåp eller brunn.
Skarvboxarna kompletteras med kassetter och kabelgenomföringar utefter behov. Commscope´s unika kabelgenomföringar
i gel (GelSeal) innebär täta kabelgenomföringar utan unika verktyg.
Skarvskåpen BUDI har universella öppningar i nederkant som förses med kabelgenomföringar beroende på kabeltyp.
I skåpen kan olika typer av kablar kombineras. En särskild slingkassett garanterar separat och skyddad förvaring av obruten
slinga och/eller överskott.
Skarvskåpen utformas efter behov genom att lägga till önskat antal skarvkassetter, kabelgenomföringar och diverse
passiva tillbehör.
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| Prefabricerade ODF:er och stativ
Skräddarsydda och prefabricerade ODF:er med fabriksmonterade fibersvansar och stubbkabel. Välj kontaktyp,
fiberkabel och dess längd. Paneler, adapter, fibersvansar och korskopplingskablar finns även separat i sortimentet.
19”-stativen består av en aluminiumram med ett rikt urval av tillbehör för avslutning av kabel.
Finns som både väggmonterade och fristående rack.
Den öppna konstruktionen medför god ventilation och flexibilitet.
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| Plintar, jordningsplintar,
åskskydd och överspänningsskydd
Kopplingsplintar från KRONE är universella plintar för skarvning av kopparkabel med ledararea om max 0,9mm.
Jordningsplint med jordanslutningskabel och åskskydd/överspänningsskydd bestående av 10-pars magasin med
3-poliga gasurladdningsrör.
Används i trådlösa applikationer för larm, övervakning och skydd för utrustning i nodskåp/teknikbod mot
överspänningar vid blixtnedslag i antenn, mast eller torn.
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| Kabeltätningar/genomföringar
GPD-tätningen är gas- och trycktät och klämringen är tillverkad i A2 rostfritt stål vilket ger en säker genomföring såväl över
som under mark.
Flexibiliteten vad gäller antal och diameter på kablar och rör gör att den optimala lösningen säkras.
Tätningen medger en vinkelavvikelse på inkommande kabel på upp till 8 grader vilket underlättar installationen.
GPD kan kompletteras med brandskyddstätning.
TDUX är en uppblåsbar kabelrörstätning som tätar i kanalisation med eller utan kabel/kablar och kan installeras även om
vatten finns i kanalisationen.
Tätningen är flexibel och pålitlig med sitt uppblåsbara (tryckluft) tätningssystem. TDUX pumpas upp till korrekt lufttryck,
vilket tätar kanalisationen och garanterar ett tillförlitligt vattenblock.
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Ort
Malmö
Göteborg
Strängnäs
Skellefteå
Kumla (lager)

Växel
Direkt
0152-710 710
0152-710 711
0152-710 710
0152-710 712
0152-710 710
0152-710 713
0152-710 710
0152-710 715
0152-710 710		
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