PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE NAŚCIENNE | OSPRZĘT STACYJNY

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PS-8
CECHY:
•
•
•
•
•

przełącznica przystosowana do montażu na ścianie w pomieszczeniach stacyjnych
możliwość zakończenia i komutacji do 12 włókien z 2 kabli światłowodowych
łatwe wprowadzanie tub kabla nieprzeciętego
pełny dostęp od strony czołowej przełącznicy do zainstalowanych kaset i listwy komutacyjnej
umożliwia wykonanie do 12 spawów w kasecie KSQ

WYPOSAŻENIE:
•
•
•
•

kaseta KSQ, uchwyty kablowe
opaski kablowe, dławiki gumowe
instrukcja obsługi i montażu
zestaw montażowy

DANE TECHNICZNE:
PS-8/12
liczba kaset

1 x KSQ

maksymalna liczba spawów

12

liczba pól komutacji

12

standard złączy

E-2000, SC, FC, ST, LC

zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm

1,5

zalecana długość pigtaili [m] 2,0 mm

1,5

liczba wejść kabla liniowego

2

maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]

14

wymiary szer./wys./głęb. [mm]

135/340/90

masa [kg]

Przełącznica naścienna PS-8/12

1,5

materiały obudowy/kolor

stal/RAL 7035

odporność mechaniczna IK

IK 08

stopień szczelności IP

IP51

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PSW-12/DIN
CECHY:

WYPOSAŻENIE:

• przełącznica przystosowana do montażu na ścianie
lub na szynie typu DIN (szer. 35 mm)
• łatwa instalacja w szafach telekomunikacyjnych
i energetycznych
• możliwość zakończenia i komutacji do 12 włókien
z 2 kabli światłowodowych
• uniwersalny montaż na boku, bądź plecach
przełącznicy
• swobodnie demontowane pokrywy na wkrętach
niegubionych

•
•
•
•
•

kaseta KS-Q
opaski kablowe, wężyk ochronny spiralny
zacisk do mocowania wzmocnienia kabla
instrukcja obsługi i montażu
zestaw montażowy (na szynę DIN)

DANE TECHNICZNE:

Przełącznica naścienna PSW-12/E/SC

PSW-12/DIN
1 x KSQ
12
12
E-2000, SC, FC, ST, LC
1,5
2
12,8
40/220/120
1,2
stal/RAL 7035
IK 08
IP20

liczba kaset
maksymalna liczba spawów
liczba pól komutacji
standard złączy
zalecana długość pigtaili [m] tuba 0,9 mm
zalecana długość pigtaili [m] 2,0 mm
liczba wejść kabla liniowego
maksymalna średnica wprowadzanego kabla [mm]
wymiary szer./wys./głęb. [mm]
masa [kg]
materiały obudowy/kolor
odporność mechaniczna IK
stopień szczelności IP

SPOSÓB ZAMAWIANIA:
PSW-DIN-12/K/12E2A - przełącznica światłowodowa naścienna wyposażona w 12 pigtaili i adapterów E2000/APC
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ACCESS

CATV

MAN

WAN

LAN

FTTx

PON

xWDM

