Delock Κατανεμητήρας Οπτικών Ινών για τροχιά DIN
με 8 θύρες γκρι
Περιγραφή
Αυτός

ο

κατανεμητήρας

οπτικών

ινών

της

Delock

είναι

κατάλληλος για τοποθέτηση σε μια τροχιά DIN πλάτους 35 χιλ. και
για φιλοξενία έως και 8 ζευκτών οπτικών ινών των τύπων Απλού
SC ή Διπλού LC.
Σύρματα καλωδίων PG για τροφοδοσία μέσω καλωδίων
οπτικών ινών
Τα καλώδια οπτικών ινών μπορούν να τροφοδοτηθούν μέσω δύο
αδιάβροχων συρμάτων καλωδίων PG11.

Αρ. προϊόντος 85931
EAN: 4043619859313

Με κασέτα σύνδεσης

Χώρα προέλευσης: China

Ο ενσωματωμένος δίσκος σύνδεσης επιτρέπει την καθαρή

Συσκευασία: White Box

δρομολόγηση με μονωμένων ινών για βέλτιστη μετάδοση σημάτων
φωτεινών κυμάτων. Επιπρόσθετα, η κασέτα είναι ιδανική για
μηχανική ένωση και ένωση με τήξη.

Χαρακτηριστικά
8 υποδοχές για σύζευξη SC Simplex ή LC Duplex
Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
Ορθογώνια εγκοπή 13,0 x 9,6 χιλ.
Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : περ. 1,6 mm
Βήμα οπής βίδας: περ. 18 mm
Με κασέτα σύνδεσης
PG11 σύρματα καλωδίων και πώματα στεγάνωσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 85 °C
Περίβλημα Χρώμα: γκρί
Υλικό περιβλήματος: μεταλλική
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 137 x 126 x 35 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας
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Κυτίο διανομής οπτικής ίνας

Εικόνες
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General
Mounting type:

Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.

Technical characteristics
Storage temperature:

-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics
Περίβλημα Χρώμα:

grey

Υλικό περιβλήματος:

μέταλλο

Μήκος:

137 mm

Width:

126 mm

Height:

35 mm
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