Komplety przełącznic panelowych
Seria Opti PSP-T, Opti PSP-P

OptiNode OptiNode

Komplety przełącznic Opti PSP

charakterystyka:
• przeznaczone do montażu w szafach
i stojakach 19" i 21"
• przełącznice kompletne z akcesoriami montażowymi
• dostępne wersje wyposażonych
przełącznic z serii Opti PSP-T oraz
Opti PSP-P
Przełącznica panelowa Opti PSP-T-G280-19-1U

• znaczne obniżenie czasu instalacji
oraz wysoka łatwość obsługi
• elastyczny dobór konfiguracji

w zestawie:
• prowadnica patchcordów
Opti PP z etykietą opisową
(dotyczy Opti PSP-T)

• termokurczliwe osłonki spawów
• kasety światłowodowe według
kompletacji
• opaski zaciskowe
• śruby montażowe
• linka uziemiająca
(dotyczy Opti PSP-T)

opcje (zamawiane oddzielnie):
• reduktory dla stojaków 21" przy
zastosowaniu przełącznic z uchwytami dla stojaków 19"
a) RED-21-1U
b) RED-21-2U
c) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI)
d) RED-21-2U/E (rozstaw ETSI)

• adaptery, pigtaile

dane techniczne:

Przełącznica panelowa Opti PSP-T-G280-19-2U

typ złącza
typ włókien pigtaili*
tłumienność przejścia IL [dB]
APC Premium ≤
APC ≤
PC ≤
tłumienność odbiciowa RL [dB]
APC Premium ≥
APC ≥
PC ≥

SC
SM 9/125 μm

E2000
SM 9/125 μm
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0,2

0,1
0,25
0,2
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65
50

85
65
50

*(SM) włókno jednomodowe (9/125 µm)

konfiguracje:
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G210G280192121E1U12-12
24-24
SCXSCASCPE2XE2A2U48-48
72-72
SCXSCASCPE2XE2A-

7

opis
przełącznica światłowodowa
seria T standardowa
seria P uproszczona
głębokość 210 mm
głębokość 280 mm
uchwyty montażowe 19”
uchwyty montażowe 21”
uchwyty montażowe 21” ETSI
wysokość użytkowa 1U
liczba pól komutacyjnych liczba adapterów
kpl. SC/APC 0,1 dB (SM)
kpl. SC/APC (SM)
kpl. SC/PC (SM)
kpl. E2000/APC 0,1 dB (SM)
kpl. E2000/APC (SM)
wysokość użytkowa 2U
liczba pól komutacyjnych liczba adapterów
kpl. SC/APC 0,1 dB (SM)
kpl. SC/APC (SM)
kpl. SC/PC (SM)
kpl. E2000/APC 0,1 dB (SM)
kpl. E2000/APC (SM)
xx wstawić liczbę z pozycji nr 5;
xxJ2
typ włókna G.652D

przykład:
Opti PSP-T-G280-19-1U-12-12SCA-12J2 – przełącznica światłowodowa telekomunikacyjna o głębokości 280 mm i wysokości 1U przeznaczona do montażu w stojakach 19". Na
wyposażeniu 12 pigtaili jednomodowych na włóknie G.652D, 12 adapterów typu SC/APC.
W zestawie prowadnica patchcordów Opti PP oraz termokurczliwe osłonki spawów.
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