
FO-DCS modulaire subracks, 19“/4U
voor 12 FO-DCS inschuifmodules / frontplaten 3U/7HP

Subrack FO-DCS 19”/4U, modulair bestukbaar

Versions
Materiaal nummer Artikel Buitenste afmetingen Kleur Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

470542 FO-DCS modulaire subrack, 19“/4U, 
84HP

177.6 mm x 482.6 mm x 295 mm zilver 1,8 kg 1 stk.

470642 FO-DCS modulaire subrack, 19“/4U, 
84HP

177.6 mm x 482.6 mm x 295 mm zwart 1,8 kg 1 stk.

470555 FO-DCS gedeeltelijke blindfrontplaat 
3U/7HP

177.6 mm x 482.6 mm x 295 mm zilver 0,1 kg 1 stk.

571595 FO-DCS gedeeltelijke blindfrontplaat 
3U/7HP

177.6 mm x 482.6 mm x 295 mm zwart 0,05 kg 1 stk.

Beschrijving
Stevige aluminium behuizing met zijpanelen en een 19”/3U bevestiging aan de voorzijde. 
Voorgemonteerd met horizontale 84HP bevestigingsrails om een maximum van twaalf 3U/7HP FO-DCS inschuifmodules of FO-DCS front-
platen op te nemen. 
De uittrekbare lade voor overtollige kabellengte (1U) is uitgerust met een bodem en biedt voor de kabeldoorvoer 2 grote gleuven aan de 
ene kant en vooraf gestanste gaten aan de andere kant. 
Het kan op de vierde hoogte-eenheid achteraan zo in het subrack worden geschoven, dat optioneel de sleuven of de gaten kunnen 
worden gebruikt voor kabelinvoeropeningen. 
De iets terug geplaatste opstelling van de lade voor overtollige kabellengte laat toe dat een 19&ldquo;/1U rangeerpaneel met rangeerbeu-
gels of dat een rangeerplateau met rangeerelementen vooraan kan bevestigd worden.

Leveringsomvang
19”/4U subrack met 19” bevestiging op 3 U (zonder inschuifmodules / frontplaten) 
84HP bevestigingsrails voor tot 12 3U/7HP FO-DCS inschuifmodules 
Lade 1U voor overtollige kabellengte, geïntegreerd, insteekbaar van achteren 

Toepassing
De modulair bestukbare subrack 19&rdquo;/4U kan worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen, afhankelijk van het type inschu-
ifmodule of frontplaat. 
Hij kan worden gebruikt als een modulaire oplossing met hoge dichtheid voor tot 144 duplex poorten (288 vezels) of tot 144 MTP® poorten 
(1728 vezels) in een datacentrumomgeving. 
Een eenvoudige migratie naar alle parallelle optische toepassingen, bv. zoals naar 40/100 GbE, is mogelijk met FO-DCS 3U/7HP MTP front-
platen.

Algemene eigenschappen
Acceptatie capaciteit 12 FO-DCS inserts

Behuizing Solide aluminium profiel met zijwanden, geïntegreerde 19”/3U bevestiging aan de voorzi-
jde

Capaciteit 84HP, tot 12 FO-DCS inschuifmodules of frontplaten 3U/7HP

Kabelinvoer vanuit de achterzijde, via de cassette voor overtollige kabellengte



MTP® is een geregistreerd merk van US Conec
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