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Optický rozvaděč 19" - komplet
Optický rozvaděč pro montáž do 19" rozvaděče, předvybavený s kompletním
příslušenstvím pro zakončení optického kabelu v rozvaděči metodou svářování
optických vláken.
Vlastnosti:







čelo v provedení se čtyřiadvaceti kulatými nebo obdelníkovými otvory pro couplingy
(spojky)
kulatý otvor pro simplexní couplingy (spojky) ST nebo FC
obdelníkový otvor pro simplexní couplingy SC a E2000 nebo duplexní couplingy LC
v zadní části rozvaděče dvě průchodky PG 13 a otvory pro další dvě průchodky (zaslepeno)
velmi snadný přístup k vláknům uloženým v kazetě
sada obsahuje všechen materiál potřebný pro ukončení optického kabelu

Technická data:




typ rozvaděče:
rozměry (h x š x v):
barva:

fixní
205 x 435 x 40 mm
černá

Čelo s otvory pro ST a FC couplingy

Čelo s otvory pro SC, LC a E2000 couplingy

Obsah kompletu:











optický rozvaděč
výměnné čelo (dle typu)
pigtaily
samosmrštitelné ochrany sváru
couplingy (spojky)
kazety pro uložení sváru v samosmrštitelné ochraně
víčko na kazetu
záslepky
šroubky a matičky pro uchycení couplingu (spojky) do čela rozvaděče
montážní sada pro uchycení v datovém rozvaděči
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Objednací kód:

LIT-OV1U/12 SC - MM50 OM3 - OS

4 = 4 vlákna
6 = 6 vláken
8 = 8 vláken
12 = 12 vláken
16 = 16 vláken
24 = 24 vláken
48 = 48 vláken

ST = ST/PC
FC = FC/PC
SC = SC/PC
SCA = SC/APC
LC = LC/PC
LCA = LC/APC
E2A = E2000/APC

SM09 = vlákno Single Mode 09/125um
MM50 = vlákno Multi Mode 50/125um
MM62 = vlákno Multi Mode 62,5/125um

OM2 = typ vlákna OM2
OM3 = typ vlákna OM3
OM4 = typ vlákna OM4
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