Seria Opti SZT-T

charakterystyka:

charakterystyka:

• przeznaczone do przechowywania
zapasu kabli stacyjnych w szafach 19" i 21"
• dostępne wersje o wysokości 1U
i 2U w wykonaniu o głębokości
280 i 210 mm

• przeznaczona do przechowywania
zapasu tub kabli w stojakach 19" i 21"
• uchwyty organizacyjne dla łatwego
układania zapasu tub
• dostępna wersja o wysokości
1U w wykonaniu o głębokości
280 i 210 mm

• w pełni wysuwane szuflady na
prowadnicach rolkowych blokowana
kołkami zatrzaskowymi

Szuflada zapasu patchcordów
Opti SZP-T-G280-19-1U

• w pełni wysuwana szuflada na
prowadnicach rolkowych zamykana
na zamek

• możliwość płynnej regulacji głębokości montażu szuflady w stojaku
łącznie z montażem na tylnych
belkach
• przedni „grzebień” z wycięciami
ułożonymi pod kątem dla łatwego wyłapywania i prowadzenia patchcordów
• wyprowadzony punkt uziemienia na
tylnej ściance

• możliwość płynnej regulacji głębokości montażu szuflady w stojaku
łącznie z montażem na tylnych
belkach
• wyprowadzony punkt uziemienia na
tylnej ściance

w zestawie:

w zestawie:

• śruby montażowe
• linka uziemienia

• śruby montażowe
• linka uziemienia

opcje (zamawiane oddzielnie):

opcje (zamawiane oddzielnie):

Szuflada zapasu patchcordów
Opti SZP-T-G280-19-2U

• reduktory dla stojaków 21" przy
zastosowaniu przełącznic z uchwytami dla stojaków 19"

• 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)

a) RED-21-1U
b) RED-21-2U
c) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI)
d) RED-21-2U/E (rozstaw ETSI)
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Szuflady zapasu patchcordów i tub
Stolik montażowy

Szuflady zapasu patchcordów i tub

normy / certyfikaty:

normy / certyfikaty:

• opinia ZDBŁ o zgodności
Opti SZP T z normą zakładową
ZN-96/TP S.A.-009

• opinia ZDBŁ o zgodności
Opti SZP T z normą zakładową
ZN-96/TP S.A.-009

Szuflada zapasu tub Opti SZT-T-G280-19-1U

dane techniczne:
wymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm]
wysokość całkowita
waga [kg]
wykonanie

Opti SZT-T 1U Opti SZP-T 1U Opti SZP-T 2U
483 × 88 (1U) × 280
483 × 44 (2U) × 280
1U
1U
2U
2,5
2,4
3
stal lakierowana proszkowo kolor RAL 7035

konfiguracje:
0
Opti SZP-TOpti SZT-T-

1

2

3

G210G280192121E1U
2U

opis
szuflada zapasu patchcordów
szuflada zapasu tub
głębokość 210 mm
głębokość 280 mm
uchwyty montażowe 19"
uchwyty montażowe 21"
uchwyty montażowe 21" ETSI
wysokość użytkowa 1U
wysokość użytkowa 2U (brak dla Opti SZT-T)

przykład:
Opti SZP-T-G280-19-1U – szuflada zapasu patchcordów, o głębokości 280 mm i wysokości 1U przeznaczona do montażu w stojakach o rozstawie montażowym 19".

produkty powiązane:
numer strony
54
94

szafy Opti SPS-N
szafy OSU, OSK
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