
Noot
Wij raden de hoogwaardige FO-DCS MTP-LCD fanout kabels en de FO-DCS MTP patchsnoeren van Datwyler aan om de zendontvangers 
(transcievers) te verbinden.

FO-DCS 3U/7HP converter inschuifmodules, 2x MTP op 3x MTP
voor FO-DCS modulaire subracks / panelen
voor OM3, OM4, OS2

Hoogwaardige FO-DCS converter inschuifmodule MTP 24F, 3U/7HP

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

571520 FO-DCS omvormer inschuif-
module 3U/7HP, 2x MTP – 3x 
MTP, OM3

3 U129 mm x 35 mm x 186 mm zwart Polycarbonaat (PC) 0,25 kg 1 stk.

571521 FO-DCS omvormer inschuif-
module 3U/7HP, 2x MTP – 3x 
MTP, OM4

3 U129 mm x 35 mm x 186 mm zwart Polycarbonaat (PC) 0,25 kg 1 stk.

Beschrijving
Behuizing in polycarbonaat (PC) met zijpanelen met perspassing (verzegeld) en een frontplaat in polycarbonaat (zwart). 
Aan de achterzijde hebben deze FO-DCS converter inschuifmodules twee MTP koppelingen welke gerouteerd worden naar de koppelin-
gen aan de voorzijde (3x MTP) met de hulp van een interne fanout en een ge&iuml;ntegreerd vezelmanagementsysteem. 
De frontplaat is bestukt met 3 MTP adapters en voorziet twee ge&iuml;ntegreerde etiketstroken aan beide zijden van de MTP poorten voor 
klantspecifieke afdrukken. 
Vastgemaakt met twee gekartelde schroeven (niet verliesbaar).

Leveringsomvang
Behuizing met frontplaat, uitgerust met 3 MTP adapters (type A). 
Achterplaat voorzien van 2 MTP adapters (Type A). 
Uitwaaiermodule (met hoog prestatievermogen) 24 vezels met 2x MTP Elite® (vrouwelijk) op 3x MTP Elite (mannelijk). 
Geleverd inclusief de testcertificaten voor de uitwaaiermodules.

Toepassing
Deze inschuifmodules zijn voorzien van twee MTP® adapters met 12 vezels voor de inkomende voorgeconfectioneerde meervoudige 
kabels (trunks) aan de achterzijde en van drie MTP poorten met 8 vezels aan de voorzijde. Hierdoor worden de inkomende vezels volledig 
benut. 
De converter inschuifmodules worden modulair ingezet in FO-DCS modulaire panelen (19&rdquo;/1U) of in FO-DCS modulaire subracks 
(19&rdquo;/3U, 19&rdquo;/4U). 
Zij laten, met hetzelfde aantal vezels, een derde groter aantal poorten toe dan de conventionele MTP frontplaten. 
Dank zij een montage van top-kwaliteit worden optimale waarden voor de optische prestaties (IL / RL) gegarandeerd.

Algemene eigenschappen
Acceptatie capaciteit 24 fibres, 3 MTP ports (8 fibres)

Volledig uitgerust Yes



MTP® en Elite® zijn geregistreerde merken van US Conec.

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

571522 FO-DCS omvormer inschuif-
module 3U/7HP, 2x MTP – 3x 
MTP, OS2 (G.652.D)

3 U129 mm x 35 mm x 186 mm zwart Polycarbonaat (PC) 0,25 kg 1 stk.
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