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AKCESORIA DO PRZEŁĄCZNIC
pÓŁKa pK-19
•
•
•
•
PK-19

montaż w typowych stojakach lub szafach 19”
możliwość wykorzystania jako półka na zapas patchcordów lub na przyrządy pomiarowe
wymiary: 483x250x44(1U), 88(2U) mm
wysokość 1U, 2U

LIstWa przyŁĄczEnIOWa tp-19/12
• montaż w typowych stojakach lub szafach 19”
• spełnia funkcję pola komutacyjnego dla 12 łączników typu E-2000, SC
• wymiary: 483/44(1U) mm

aDaptEr aD-19/21
aD-19/23
TP-19/12

• umożliwia montaż przełącznic 19” w stojakach lub szafach 21 lub 23”
• wysokość 1U, 2U, 3U

aDaptEr aD-19/21/1U/30
aD-19/21/2U/30
• umożliwia montaż przełącznic wsuniętych o 30 mm w stojakach lub szafach 21”
• wysokość 1U, 2U

aDaptEr aD-19/19/1U/50
AD-19/21/2U

• umożliwia montaż przełącznic wsuniętych o 50 mm w stojakach lub szafach 19”
• wysokość 1U

pÓŁKa OsŁOnOWa pO-1
•
•
•
•
•

dodatkowe wyposażenie przełącznic PS-19 o głębokości 200 mm
umożliwia zabezpieczenie patchcordów wpiętych w listwę komutacyjną przed przypadkowym zniszczeniem
głębokość półki wynosi 85 mm
montaż do przełącznicy wkrętami mocującymi listwę komutacyjną
nie wymaga dodatkowych elementów mocujących

pÓŁKa OsŁOnOWa pO-2
AD-19/21/2U/30

•
•
•
•
•
•
•

dodatkowe wyposażenie przełącznic PS-19 o głębokości 200 mm
umożliwia zabezpieczenie patchcordów wpiętych w listwę komutacyjną przed przypadkowym zniszczeniem
zapewnia łagodne sprowadzenie patchcordów do szuflady znajdującej się poniżej przełącznicy
organizowanie patchcordów w wiązki przy pomocy opasek z rzepa dwustronnego
głębokość półki wynosi 85 mm
montaż do przełącznicy wkrętami mocującymi listwę komutacyjną
nie wymaga dodatkowych elementów mocujących

Wszystkie akcesoria wyposażone są w zestawy montażowe do ram 19”.
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AKCESORIA DO PRZEŁĄCZNIC
prOWaDnIK KaBLa LInIOWEGO Lp-01
•
•
•
•

służy do prowadzenia kabli lub włókien światłowodowych w tubach ochronnych wzdłuż pionów 19’’
umożliwia właściwe wprowadzenie patchcordów do przełącznicy
wersja lewa LP-01L, wersja prawa LP-01P
wymiary: 110/90/70 mm

LIstWa DO MOcOWanIa KaBLI LInIOWycH LK-01
• służy do mocowania liniowych kabli światłowodowych w szafie 19’’ w pobliżu miejsca wprowadzenia kabli
• wymiary: 483/50 mm

LP-01L

LIstWa rOzszycIa KaBLI LInIOWycH LrK
•
•
•
•
•

mocowana w szafie na tylnej ścianie w pobliżu przepustów wprowadzających kabel liniowy
umożliwia instalację kabla liniowego oraz elementu wytrzymałościowego w szafie
służy do rozszycia na grupy wiązek luźnych tub kabla
zapewnia mocowanie tub lub węży ochronnych doprowadzonych do przełącznic
listwa pozwala na zamocowanie do 8 szt. rozdzielaczy typu R-01

prOWaDnIK patcHcOrDÓW pp-19
•
•
•
•

przeznaczony do zastosowania w systemach 19’’ i 21’’ jako element organizujący wiązki kabli światłowodowych
montowany bezpośrednio do belek nośnych lub jako nakładka na zamontowaną wcześniej przełącznicę
pozwala na poprawne sprowadzanie wiązek kabli światłowodowych na tył stojaka
usprawnia organizację wiązek wzdłuż pionu montażowego

LP-01P

LIstWa UcHWytÓW tU-19
• przeznaczona do stosowania w systemach 19” jako element organizujący wiązki kabli światłowodowych
• służy do prowadzenia sznurów optycznych łączeniowych (patchcordów) na lewą lub prawą stronę stojaka lub szafy
• wymiary: 483/44(1U) mm
Wszystkie akcesoria wyposażone są w zestawy montażowe do ram 19”.
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