
FO-DCS 3U/7HP BO inschuifmodules, 6x MTP/APC (type A), OS2
voor FO-DCS modulaire subracks / panelen

Hoogwaardige FO-DCS BO inschuifmodules MTP, 3U/7HP

Beschrijving
Open behuizing in polycarbonaat (PC) en een frontplaat 3U / 7HP in polycarbonaat (zwart). 
De radiusbegrenzer aan achterzijde en de ge&iuml;ntegreerde clips verzekeren een eenvoudige en veilige behandeling van de voorgecon-
fectioneerde individuele kabels. 
De frontplaat is bestukt met 6 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).

Toepassing
De FO-DCS 3U/7HP breakout inschuifmodules MTP® (72F 3U/7HP) zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex en 
parallelle optische signalen, b.v. 40/100 GbE in het bijzonder voor de datacentrumomgeving. 
Zij worden modulair ingezet in FO-DCS modulaire panelen (19&rdquo;/1U) of in FO-DCS modulaire subracks (19&rdquo;/3U, 19&rd-
quo;/4U). 
Zij worden gebruikt voor het aansluiten van voorgeconfectioneerde MTP meervoudige kabels (trunks), MTP patchsnoeren of MTP fanout 
kabels. 
Een pakkingsdichtheid tot 864 vezels (bij gebruik van MTP met 12 vezels) op 3U kan worden bereikt met deze inschuifmodules.

Algemene eigenschappen
Acceptatie capaciteit 6 MTP ports (72 fibres)

Volledig uitgerust Yes

Optische eigenschappen
Aantal adapters, voorzijde 6

Adapter, voorkant 6 x MTP, groen (Dust plug)

Adapter colour, front side groen

Adapter material, front side Polymerisch

Type adapter, voorkant MTP



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.

Mechanische eigenschappen
Laserbescherming, voorzijde No

Stof- / laserbescherming, voorzijde Dust plug

Stofbescherming, voorzijde Yes

MTP®  is een geregistreerd merk van of US Conec.
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Leveringsomvang
Behuizing met frontplaat, uitgerust met 6 MTP adapters (type A). 
Alle poorten zijn voorzien van beschermpluggen tegen stof (voor- en achterzijde). 
De achterzijde met een geïntegreerde radiusbegrenzer en clips voor de voorgeconfectioneerde individuele kabels.


