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Obudowa do montażu na 
szynie DIN, niezaładowana 

Obudowa do montażu na szynie DIN, niezaładowana obudowa 
montowana na szynie DIN zapewnia skuteczne rozwiązanie dla sieci 
przemysłowych wewnątrz szaf sterowniczych i rozdzielczych, w 
których używany jest sprzęt montowany na szynie DIN. Obudowa do 
montażu na szynie DIN montuje się na standardowych szynach DIN 35 
mm i akceptuje dowolną płytę sześciodrożną. Jest w kolorze czarnym i 
zawiera etykietę wraz z osłoną. Obudowa została zaprojektowana tak, 
aby pomieścić moduły miedziane, światłowodowe i multimedialne 
w celu obsługi większości aplikacji. Zapewnia właściwy promień 
zgięcia światłowodu w płytkich obudowach, w których przestrzeń jest 
krytyczna umożliwiając łączenie obudów bokami, aby rosnąć wraz z 
rozbudową instalacji. Zawiera tacę z uchwytem do ochrony spawów 
światłowodowych aby zapewnić możliwość łączenia do 24 włókien.

www.molexces.com.pl/products/fiber/enclosures/
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Mechaniczna

Materiał:   SPCC 1.2mm

Wymiary:  

140 mm szer. x 125 mm gł. x 51 mm wys.

Waga transportowa:  700g lub 24.69oz

Lista akcesoriów:

Słupek ze śrubą do zamocowania kewlaru:  1 szt.

Dławik kablowy 9,5-13,2 mm, M20:  1 szt.

Gumowa osłona w kształcie gwiazdy, 25 mm:  1 szt.

Osłona spiralna PE 4mm:   40cm

SPECYFIKACJA

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA 

Nr katalogowy Nr SAP Opis

WFR-00081  180670019 Obudowa do montażu na szynie DIN, niezaładowana

CECHY I ZALETY

Rozwiązanie o wysokiej gęstości do 24 włókien z adapterem LC Quad

Uniwersalne zastosowanie zarówno dla miedzi, jak i światłowodów, obsługuje do 3 portów UTP/FTP RJ45

Montaż  na standardowej szynie DIN 35mm 

Wyłamywane przepusty, aby zapewnić wejście wielu kabli z różnych kierunków

Kompatybilny z każdą płytką sześciodrożną. Uniwersalny rozmiar do obsługi wszystkich istniejących płyt

W zestawie uchwyt osłonek spawów 

Etykieta z zabezpieczeniem, aby zapewnić wytrzymałość w środowisku przemysłowym

Wytrzymała stalowa konstrukcja w czarnej powłoce 

Spiralna osłona dla pigtaili

Zaleca się stosowanie pigtaili odpornych na zginanie

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy:        od -25°C do +65°C

Wilgotność względna:   ≤85% (+30°C)


