FO-DCS 3U/7HP BO inschuifmodules, 6x LCQ
voor FO-DCS modulaire subracks / panelen, OM3

Hoogwaardige FO-DCS BO inschuifmodules LCD, 3U/7HP

Beschrijving
Open behuizing in polycarbonaat (PC) en een frontplaat 3U / 7HP in polycarbonaat (zwart).
De radiusbegrenzer aan achterzijde en de ge&iuml;ntegreerde clips verzekeren een eenvoudige en veilige behandeling van de voorgeconfectioneerde individuele kabels.
De frontplaat is bestukt met 6 LCD adapters en voorziet twee ge&iuml;ntegreerde etiketstroken aan beide zijden van de LCD poorten voor
klantspecifieke afdrukken.
Vastgemaakt met twee gekartelde schroeven (niet verliesbaar).

Toepassing
De FO-DCS breakout inschuifmodules LCQ (24F 3U/7HP) zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen, in
het bijzonder voor de datacentrumomgeving.
Zij worden modulair ingezet in FO-DCS modulaire panelen (19&rdquo;/1U) of in FO-DCS modulaire subracks (19&rdquo;/3U, 19&rdquo;/4U).
Zij worden gebruikt voor het aansluiten van LC/LCD voorgeconfectioneerde meervoudige kabels (trunks).
Een pakkingsdichtheid tot 144 vezels op 3U kan worden bereikt met deze inschuifmodules..

Algemene eigenschappen
Acceptatie capaciteit

6 quad ports (24 fibres)

Volledig uitgerust

Yes

Optische eigenschappen
Aantal adapters, voorzijde

6

Adapter, voorkant

6 x LCQ, turquoise (Dust plug)

Adapter colour, front side

turquoise

Adapter material, front side

Polymerisch

Mouwmateriaal, voorkant

Zirkonia (ZrO2)

Type adapter, voorkant

LCQ

Vezeltype

OM3

Mechanische eigenschappen
Laserbescherming, voorzijde

No

Stof- / laserbescherming, voorzijde

Dust plug

Stofbescherming, voorzijde

Yes

Leveringsomvang
Behuizing met frontplaat, uitgerust met 6 LC duplex adapters (keramische geleidingshulzen).
Alle poorten zijn voorzien van transparante beschermpluggen tegen stof (voor- en achterzijde).
De achterzijde met een geïntegreerde radiusbegrenzer en clips voor de pre-geconfectioneerde individuele kabels.
Clips (metaal) voor de bescherming van de LCD laser kunnen optioneel worden verkregen en kunnen achteraf ingebouwd worden.

Noot
Als hoogwaardig patchsnoer raden wij het FO-DCS LCD Uniboot patchsnoer aan.

Versions
Materiaal nummer

Artikel

Buitenste afmetingen

Kleur

Materiaal

Gewicht [kg]

Verpakkingseenheid

571570

FO-DCS BO inschuifmodule LCQ
3U/7HP, 6x LCQ, turkoois

3 U, 129 mm x 35 mm x 182 mm

zwart

Polycarbonaat (PC)

0,15 kg

1 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging
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