Delock Optikai szál elosztó doboz beltéri és kültéri
használatra IP65 vízálló, zárható 8 portos fehér
Leírás
Ez a Delock zárható elosztó doboz használható a falra szerelve és
optikai szálak, valamint kapcsolatok biztonságos tárolására szolgál.
Az elosztó doboz magában tud foglalni akár nyolc SC Simplex vagy
LC Duplex kapcsolatot.
Kötéstartó kazettával
A beépített kötéstartó sínek lehetővé teszik az egyedi vezeték
rendezett vezetését a könnyű hullámú jelek optimális átadásához.
Továbbá, a kazetta tökéletes mechanikai és fúziós kötéstartó.

Tételszám 87902
EAN: 4043619879021

IP65 por- és vízhatlan

Származási hely: China

Az elosztó doboz rendelkezik két kábel bemenettel, mindegyiknek

Csomag: Doboz

van anya védelem, és kilenc kábel kimenet, amelyeket gumírozott
forrasztással védett. A kábel anyavédelmek és forrasztások
vízmentes csatlakozást ad a háznak, amin keresztül az optikai
szálkábelek áthúzhatók belső és külső használatkor is.

Műszaki adatok
Optikai szál elosztó doboz FTTH applikációkhoz
8 bemenet SC Simplex vagy LC Duplex kötésekhez
Falra szerelhető
Zárható
Kötéstartó kazettával
Kábel nyílás anyavédelemmel és gumi forrasztással
Kábelátmérő: kb. 12 mm
Alkalmas beltéri és kültéri használatra is
Védelmi besorolás: IP65
Környezeti hőmérséklet: -40 °C ~ 75 °C
Borítás szín: fehér
Burkolat anyaga: ABS
Méretek (HxSzxM): kb. 243 x 195 x 55 mm
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A csomag tartalma
Optikai szál elosztó doboz
1 x kulcs
Rögzítőanyag
Gumi cső
8 x hőre zsugorodó kötésvédelem

Képek
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Technical characteristics
Storage temperature:

-40 °C ~ 75 °C

Védelmi besorolás:

IP65

Physical characteristics
Készült:

ABS

Hosszúság:

243 mm

Width:

195 mm

Height:

55 mm

Szín:

fehér

Kábelátmérő:

12 mm
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