Przełącznice światłowodowe
dystrybucyjne
PSB-NE-32-SC/E2-K00
Przełącznice światłowodowe dystrybucyjne serii PSB dedykowane są dla sieci optycznych dostępowych,
przeznaczone są do montażu w budynkach.

Przełącznica dystrybucyjna PSB-NE-32-SC/E2-K00 - zamknięta

cechy główne:
•
•
•
•
•
•
•

możliwość połączenia do 32 abonentów
i 4 wejść liniowych
drzwiczki zamykane na zamek
wydzielone miejsce na montaż kaset i zapas tub
z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia
kabla
wejścia kabli przez przepusty gumowe w górnej
i dolnej ściance przełącznicy
uchwyt dla sprzęgaczy optycznych w obudowie typu
Black Box
możliwość montażu modułu sprzęgaczy na kasecie
światłowodowej SK-24-FCA
możliwość wprowadzania rury teletechnicznej przez
otwory kablowe o średnicy 37 mm

Przełącznica dystrybucyjna PSB-NE-32-SC/E2-K00 - otwarta

w zestawie:
• opaski zaciskowe i rzepowe
• zestaw montażowy
opcje zamawiane oddzielnie:
• adaptery
• pigtaile
• termokurczliwe osłonki spawów
• sprzęgacze optyczne w obudowach
Black Box
• moduł sprzęgaczy na kasecie SK-24-FCA
• kasety światłowodowe SK-24-FCA
normy/certyfikaty:
• EN ETS 300119
• PN-EN 60825-2:2009
• PN-EN 60529:2003
• ITU-L.50:2003
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Przełącznice światłowodowe
dystrybucyjne
PSB-NE-32-SC/E2-K00
parametry techniczne:

PSB-NE-32-SC/E2-K00
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]
liczba pól komutacyjnych

370 x 350 x 115
32 (cz. abonencka) + 4 (cz. liniowa)

typ kasety o pojemności 24j

SK-24-FCA

maks. średnica rury teletechnicznej
[mm]

⌀ 37

maks. liczba kaset światłowodowych

3

liczba wejść kablowych (⌀ 37 mm)

góra x 2 | dół x 2

maks. liczba sprzęgaczy Black Box*

3

zalecana długość pigtaili [m]

2,5-3

stopień szczelności IP

IP 41

waga [kg]**

4,2

*liczba podana do obudowy Black Box o wymiarach 140 x 18 x 115 mm
** waga przełącznicy bez wyposażenia dodatkowego

konfiguracja:
PSB

PSB-NE-32-SC/E2-K00

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna z polem komutacyjnym dla 32
abonentów. Wyposażenie zawiera zestaw montażowy, opaski zaciskowe i
rzepowe. Brak kasety w zestawie.
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