ŚWIATŁOWODOWY PANEL
KROSOWY (FCP3-R)
PRODUKTY ŚWIATŁOWODOWE

Światłowodowy panel krosowy to obudowa do montażu w szafie aparaturowej
z zamontowanymi fabrycznie adapterami światłowodowymi. Odznaczające się
niewielkimi kosztami urządzenie przeznaczone jest do dołączenia, zabezpieczenia
i prowadzenia maks. 48 włókien światłowodowych; posiada niską obudowę
o wysokości zaledwie 1U. Panel FCP3-R jest dostępny w wersji 24-portowej SC
oraz 48-portowej LC.

Lekka aluminiowa
konstrukcja zabezpiecza
buforowane światłowody
z tyłu panelu

2 przepusty tylne
i 2 boczne ułatwiają
wprowadzanie kabla
z różnych kierunków

Wersja o dużym
upakowaniu - maks.
48 portów LC
Dwustronna etykieta
może być stosowana do
identyfikacji paneli 24lub 48-portowych
Panel może być
montowany w szafie
w pozycji wystającej,
płaskiej lub zagłębionej

Wersje z maks. 24 portami SC lub 48 LC

Możliwość użycia maks. 48 łączówek
Możliwość użycia opcjonalnych
przepustów zaciskowych jako
dodatkowego sposobu
przymocowania kabla do panelu

Wymiar A

241,3 mm

Światłowodowy panel krosowy LC:
FCP3-R-LC48-01 ......... 48-portowy panel krosowy, stały,
poczwórne LC, 1U, czarny

Opcje pozycji względem przodu szafy
Wymiar B
Zagłębiona

Płaska

Wystająca

38,1 mm

0

38,1 mm

Zagłębiona

43,2 mm

482,6 mm

Płaska

Wystająca

Półki łączówek światłowodowych:
Te półki aluminiowe mogą być zamawiane z różnymi wersjami uchwytów łączówek i posiadają przezroczystą, poliwęglanową
pokrywę zatrzaskową. Standardowa półka posiada maks. 24 łączówki. Półki mogą być ustawiane kaskadowo
w zastosowaniach o wysokiej gęstości.
TRAY-3........................ Standardowa półka łączówek
światłowodowych z maks. 24
łączówkami z zabezpieczeniem
w postaci tulei

TRAY-3
wys.: 103 mm,
szer.: 298 mm,
gł.: 8,13 mm

Uchwyty z tulejami są przystosowane do tulei o średnicach
od 1,5 mm do 3 mm.
Przepusty zaciskowe
Opcjonalne przepusty zaciskowe mogą służyć jako dodatkowy sposób przymocowania kabla do obudowy panelu FCP3 Gwint
trapezowy zabezpiecza przed przeskakiwaniem i umożliwia szybsze zakładanie nakrętek blokujących.
CF-(XX) ....................... Przepust zaciskowy
(XX) służy do określenia wielkości:
40 = 5,8 - 13,9 mm,
51 = 11,4 - 18 mm,
60 = 15,0 - 25,4 mm
Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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Światłowodowy panel krosowy SC:
FCP3-R-SC24-01 .........24-portowy panel krosowy, stały,
podwójne SC, 1U, czarny
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