Delock Cuplaj de fibre optice LC Duplex mamă la LC Duplex
mamă Multi-mode, 2 buc., violet
Descriere scurta
Cu acest cuplaj LC Duplex de la Delock, conectorii din
fibre optice tată se pot conecta cu ușurință între ei.
Cuplarea permite conectarea directă la cablul de fibră
optică și este potrivit pentru montarea simplă în cutii de
conexiuni din fibre optice, dulapuri și panouri tip buzunar.
Protecție împotriva prafului datorită capacului
Ambreiajul este echipat cu un capac potrivit pentru a
proteja manșonul de praf și pentru a-l păstra curat.

Specification
• Conectori:
1 x LC Duplex mamă >
1 x LC Duplex mamă
• Pentru fibră multi-mod OM4
• Manșon din ceramică
• Cu capac de protecţie împotriva prafului
• Montare prin suport metalic sau șuruburi
• 2 găuri de montare
• Diametrul orificiului de montare: 2,3 mm
• Distanţă orificiu şurub: cca 18 mm
• Decupaj panou (LxÎ): aprox. 13,4 x 9,5 mm
• Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 70 °C
• Material: plastic
• Culoare: violet
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm

Nr. 86537
EAN: 4043619865376
Țara de origine: China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• Un port tată LC Duplex liber
Pachetul contine
• 2 x ambreiaje LC Duplex
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Interface
Conector 1:

1 x LC Duplex mamă

Conector 2:

1 x LC Duplex mamă

Technical characteristics
Temperatură în stare de funcționare:

-20 °C ~ 70 °C

Physical characteristics
Material:

plastic

Lungime:

29.2 mm

Width:

12,7 mm

Height:

9,3 mm

Colour:

violet
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