Puszka mieszkaniowa
wstępnie podłączona z
pudełko typu pull box
Od 2 do 4 wyjść SC/APC

Televes zastrzega sobie prawo do modyﬁkowania produktu

Urządzenie włączone jako punkt przyłączenia do sieci
światłowodowej. W infrastrukturze komunikacyjnej, po
zainstalowaniu go w “Network Termination Equipment” NTE, działa
jako punkt odcięcia i testowania sieci światłowodowej.
Wyposażone we wstępne połączenie na złączu 2-SC/APC UAP, co
zapewnia instalatorowi większy komfort i elastyczność w montażu,
pozwalając na wprowadzenie sprzętu bezpośrednio do NTE (Network
Termination Equipment) i stamtąd w prosty sposób przeprowadzić
światłowód przez różne systemy okablowania, aż do punktu
połączenia. Instalator musi jedynie wykonać spaw lub połączenie 2
złączy światłowodowych w punkcie połączenia.Światłowód
dostarczany jest w pudełku z bębnem wewnątrz, co znacznie ułatwia
ułożenie kabla, skracając czas instalacji i zmniejszając ryzyko
uszkodzenia światłowodu.
Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie można zastosować w innego
rodzaju instalacjach, takich jak warsztaty, biurka, szafy połączeniowe.

Nr.Kat.231520

Nr.Kat.231521

Nr.Kat.231522

Nr.Kat.231523

Nr.Kat.231524

Nr.Kat.231525

2 włókna 15m
Nr.Art

OB4215

EAN13

8424450183731

2 włókna 25m
Nr.Art

OB4225

EAN13

8424450183748

2 włókna 40m
Nr.Art

OB4240

EAN13

8424450183755

2 włókna 55m
Nr.Art

OB4255

EAN13

8424450183762

2 włókna 70m
Nr.Art

OB4270

EAN13

8424450183779

2 włókna 85m
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Nr.Kat.231526

Nr.Art

OB4285

EAN13

8424450183786

2 włókna 100m
Nr.Art

OB42100

EAN13

8424450183793

Cechy wyróżniające
Wykonane z wyrzymałego tworzywa ABS
Pojemność: do 4 złączy wyjściowych SC/APC
Możliwość zastosowania w wielu lokalizacjach: szyna DIN, ściana lub gniazdo
Łatwe w pracach instalatorskich: jeden kierunek skręcania światłowodów
Włókna jednomodowe ITU-T G657A2
Wyposażone w etykiety identyﬁkujące
Wyposażone w 2 adaptery "SC/APC" żeńskie - "SC/APC" żeńskie (z samoczynną pokrywą blokującą)
100% europejska jakość: wyprodukowane przez Televés w Hiszpanii

Ogólna charakterystyka
Euroklasa Dca-s2,d2,a2
Kolor biały (RAL 9003)
6 wstępnie uciętych po bokach wejść dla wprowadzenia światłowodów
1 tylne wejście dla złącza SC
1 tylne wejścia dla światłowodu i złącza SC
1 wstępnie ucięte z dołu wejście dla rozgałęźnika (SC/APC)
Zestaw zawiera: 2 osłonki termokurczliwe, 2 opaski zaciskające, śrubki mocujące
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