Delock Κυτίο Διανομής Οπτικής Ίνας για εσωτερική
και εξωτερική χρήση IP65 αδιάβροχο με δυνατότητα
κλειδώματος 8 θυρών λευκό
Περιγραφή
Αυτό το κυτίο διανομής με δυνατότητα κλειδώματος της Delock
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στερέωση σε τοίχο και εξυπηρετεί
ως προστατευτικό περίβλημα για οπτικά καλώδια και ζεύξεις. Το
κυτίο διανομής μπορεί να φιλοξενήσει έως και οκτώ ζεύξεις SC
Simplex ή LC Duplex.
Με κασέτα σύνδεσης
Ο ενσωματωμένος δίσκος σύνδεσης επιτρέπει την καθαρή
δρομολόγηση με μονωμένων ινών για βέλτιστη μετάδοση σημάτων
φωτεινών κυμάτων. Επιπρόσθετα, η κασέτα είναι ιδανική για
μηχανική ένωση και ένωση με τήξη.

Αρ. προϊόντος 87902
EAN: 4043619879021
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Συσκευασία

IP65 κατά της σκόνης και αδιάβροχο
Το κυτίο διανομής διαθέτει δύο υποδοχές καλωδίου, καθεμιά με
σφράγισμα, και εννιά εξόδους καλωδίου που προστατεύονται από
μια σφράγιση από καουτσούκ. Τα σφραγίσματα και οι σφραγίσεις
καλωδίου παρέχουν μια υδροστεγή σφράγιση στο περίβλημα για
την διαμέσου τροφοδότηση καλωδίων οπτικών ινών σε εσωτερικό
και εξωτερικό χώρο.

Χαρακτηριστικά
Κυτίο διανομής οπτικής ίνας για εφαρμογές FTTH
8 υποδοχές για σύζευξη SC Simplex ή LC Duplex
Τοποθέτηση σε τοίχο
Με κλειδαριά
Με κασέτα σύνδεσης
Είσοδος καλωδίου με σφράγισμα και σφράγιση από καουτσούκ
Διάμετρος καλωδίου: περίπου 12 mm
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Τάξη προστασίας: IP65
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 75 °C
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Περίβλημα Χρώμα: λευκό
Υλικό περιβλήματος: ABS
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 243 x 195 x 55 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας
Κυτίο διανομής οπτικής ίνας
1 x πλήκτρα
Υλικό στερέωσης
Πλαστικός σωλήνας
8 x θερμοσυστελλόμενο προστατευτικό συναρμογής

Εικόνες
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Technical characteristics
Storage temperature:

-40 °C ~ 75 °C

Κατηγορία προστασίας:

IP65

Physical characteristics
Υλικό:

ABS

Μήκος:

243 mm

Width:

195 mm

Height:

55 mm

Χρώμα:

λευκό

Διάμετρος καλωδίου:

12 mm
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