OSPRZęT STACyjNy | PRZEŁĄCZNICE PANELOWE

SZUFLADA ZAPASU KABLA SZ-19
cEcHy:

• szuflada przeznaczona do montażu w stojakach lub
szafach 19” pod przełącznicami typu PS-19
• umożliwia zagospodarowanie nadmiaru patchcordów
wychodzących z przełącznic
• grzebień szuflady chroni złącza z przełącznic
położonych wyżej/niżej przed przygnieceniem przez
drzwi szafy
• zastosowanie dodatkowych adapterów AD-19
umożliwia mocowanie w stojakach i szafach 21’’ i 23’’
• w pełni wysuwalna obudowa na prowadnicach
PS-19/144

PS-19/144

PS-19/144

• SZ-19L/1U umożliwia gromadzenie tub kabla
liniowego dla przełącznic typu PSM-19/144
i PSM-19/120 wyposażonych w moduły MPK-19/12
i MPK-19/12/W

WypOsaŻEnIE:

• uchwyty i opaski kablowe
• instrukcja obsługi i montażu
• zestaw montażowy

DanE tEcHnIcznE:
wymiary szer./wys./głęb. [mm]

SZ-19/1U

SZ-19/2U

SZ-19L/1U

483/44(1U)/270

483/88(2U)/270

483/44(1U)/200

masa [kg]

Szuflada zapasu SZ-19/1U

2

UWAGA: szuflada wymaga 75 mm odległości między drzwiami szafy, a ramą 19”.

spOsÓB zaMaWIanIa:
SZ-19/1U - szuflada zapasu kabla
TELEKOM

ACCESS

CATV

MAN

WAN

LAN

FTTx

PON

xWDM

Szuflada zapasu SZ-19L/1U

BLOK PRZEŁĄCZENIOWy (KOMUTACyjNy) BK-19
cEcHy:

• blok składa się z obudowy i wysuwanej szuflady
z listwą komutacyjną na łączniki E-2000, SC i LC
Duplex
• możliwość komutacji pomiędzy dwiema wiązkami
po 24 pigtaile lub patchcordy
• uniwersalne mocowanie z przodu lub z tyłu stojaka
• bezpieczne promienie gięcia i prawidłowe
prowadzenie kabli w trakcie przesuwania szuflady
• wiązki kabli stacyjnych wychodzących z bloku
zabezpieczone wężem suwakowym
• montaż w typowych stojakach 19’’ o głębokości
minimum 300 mm typu STP-19
• zastosowanie adapterów AD-19 umożliwia
mocowanie w szafach 21’’ i 23’’

WypOsaŻEnIE:

•
•
•
•

listwa komutacyjna, wąż suwakowy
uchwyty i opaski kablowe
instrukcja obsługi i montażu
zestaw montażowy

DanE tEcHnIcznE:
liczba pól komutacji
standard złączy
liczba pól komutacji dla złączy LC Duplex
wymiary szer./wys./głęb. [mm]
masa [kg]
mocowanie

BK 19/24/1

BK 19/24/2
24
E-2000, SC, LC
36
483 /44(1U)/280
1,5
przód
tył

Blok BK-19/24/1

spOsÓB zaMaWIanIa:
BK-19/24/1 - blok komutacyjny dla 24 złączy E-2000/SC, mocowanie z przodu
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