Domowe skrzynki teletechniczne
Seria DST

Adapter 47600-QPB
(w komplecie)

charakterystyka:

charakterystyka:

• punkt styku pomiędzy FTTH
a instalacją mieszkaniową
• korpus wykonany z tworzywa
sztucznego
• drzwi metalowe zamykane na rygiel
lub klucz
• dedykowany adapter instalowany
wewnątrz umożliwia współpracę
z topologią sieci FTTH

Domowe skrzynki teletechniczne

• konstrukcja wykonana z tworzywa
sztucznego.
• beznarzędziowy montaż do skrzynki
• 12 portów quick port dających pełną
elastyczność w konfiguracji punkt
dystrybucyjnego
• możliwość instalacji dowolnego
interfejsu połączeniowego (złączy
światłowodowych SC lub LC, złączy
BNC, złączy F, gniazd RJ 45)

• wyposażone w metalową płytę
rastrową umożliwiającą beznarzędziowy montaż akcesoriów

opcje (zamawiane oddzielnie):

• możliwość integracji sieci komputerowej, telefonicznej, telewizyjnej oraz
innych instalacji teletechnicznych
• kompatybilna z wyposażeniem
mulitmedialnych skrzynek rozdzielczych serii SMC
• konstrukcja dwuczęściowa umożliwiająca wypoziomowanie drzwi
skrzynki z kołnierzem już po trwałym
osadzeniu obudowy w ścianie

OptiHome FITH
OptiNode

• panele rozdzielcze do sieci
komputerowej
• panele rozdzielcze do sieci
telefonicznej
• rozdzielacze do instalacji
telewizyjnej
• konwertery wideo do monitoringu
• przełączniki oraz routery

normy

• spełnia wszystkie wymagania
dotyczące obudów mieszkaniowych
instalowanych podtynkowo

• ISO 11801
• FCC part 68
• PN-EN-50173

• dzięki uniwersalnym uchwytom
montażowym możliwa jest instalacja
dowolnego osprzętu instalacyjnego
zarówno pasywnego jak i aktywnego
innych producentów.

Skrzynka serii DST

dane techniczne obudowy DST:
DST476-

14N

28N

42N

wymiary wewnętrzne
315 × 309 × 390 315 × 434 × 90 315 × 559 × 90
(szer. × wys. × głęb.) [mm]
wymiary zewnętrzne
(szer. × wys. × głęb.) [mm]

359 × 339

stopień szczelności

359 × 464

IP 40

Skrzynka serii DST z adapterami 47600-QPB

315 × 559 × 90

359 × 589

IP 40

wykonanie obudowy

56N-U4

IP 40

359 × 741
IP 40

tworzywo sztuczne

wykonanie drzwi

Stal lakierowana proszkowo RAL 9016

dane techniczne adaptera 47600-QPB:
47600-QPB
wymiary (szer. × wys.)[mm]

167 × 64

maksymalna liczba portów

12

wykonanie

Adapter 47600-QPB

tworzywo sztuczne
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