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Podsumowanie cech użytkowch
Panel światłowodowy 2U to konfiguro-
walna skrzynka montowana w ramie, 
służąca do przechowywania i zakańczania 
przychodzących kabli światłowodowych. 
Skrzynkę można konfigurować, dobierając 
kasety ModLink™, płytki sześciodrożne 
oraz uniwersalne kasety światłowodowe.
W konstrukcji skrzynki uwzględniono 
potrzeby instalatora związane z początko-
wym montażem oraz użytkownika końco-
wego związane z dostępem, konserwacją 
i ochroną światłowodów. Projektanci 
zwrócili szczególną uwagę na ochronę 
kabli światłowodowych i kabli krosowych 
oraz zachowanie stabilnej integralności 
optycznej w całym okresie eksploatacji 
skrzynki.
Gęstość połączeń światłowodowych oraz 
wygoda montażu kaset ModLink™ i płytek 
sześciodrożnych dają w efekcie wszech-
stronne, trwałe i bezpieczne rozwiązanie 
do montażu w ramie.

n Mieści do 8 kaset ModLink™, co umoż-
liwia 12 połączeń światłowodowych 
na kasetę ze złączami LC, SC i MTRJ

n Mieści do 8 płytek sześciodrożnych, 
co udostępnia różne opcje złączy świa-
tłowodowych i ich konfiguracji

n Mieści do 8 uniwersalnych kaset świa-
tłowodowych, z których każda mieści 
12 spawów

n Panel  zawiera mocne prowadnice  
z łożyskami kulkowymi do płynnego 
i ograniczonego wysuwania szuflady. 
Umożliwia to dostęp do kabli kroso-
wych, a jednocześnie ochronę zainsta-
lowanych kabli krosowych i pionowych 
przed uszkodzeniem podczas ponow-
nego wsuwania panela.

n Lekki, zdejmowany, aluminiowy panel 
wierzchni/tylny daje łatwy dostęp do 

tylnej lub górnej części skrzynki bez 
potrzeby używania narzędzi. Panel 
można zdjąć nawet wtedy, gdy bezpo-
średnio nad skrzynką jest zainstalowa-
ny sprzęt

n Podwójne szpulki do magazynowania 
zapasu kabla światłowodowego

n Zainstalowane kasety ModLink™ lub 
płytki sześciodrożne są cofnięte do 
środka i schowane za zamykanymi, 
stalowymi drzwiczkami przednimi

n Każdy punkt wejścia kabla ma miejsca 
do zamocowania miedzianego bolca 
uziemienia

n Każdą skrzynkę światłowodową można 
zainstalować bez naruszania sprzętu 
zainstalowanego powyżej i poniżej

n Możliwość zastosowania zestawu za-
bezpieczającego, po jego zastosowanie 
mamy ograniczony dostęp (bloko-
wany zamkiem na kluczyk) do kaset 
światłowodowych od tyłu, podczas 
gdy w dalszym ciągu można zarządzać 
połączeniami krosowymi z przodu.

n Kompatybilny z kasetami Modlink, mo-
dularnymi kasetami światłowodowymi 
oraz płytkami sześciodrożnymi.

	
Parametry mechaniczne
Materiał
Podstawa i szuflada: Stal o grubości 

1,52 mm walcowana 
na zimno

Góra: Aluminium 1,52 mm 
Powłoka: Czarny lakier proszkowy
Szpulki kablowe: Termoplastyczne  

tworzywo UL94V-O
Wymiary
Szerokość: 483mm
Wysokość: 88mm
Głębokość:  470mm
Waga panela: 7,30 kg
Waga z opakowaniem: 8,28 kg

Elementy składowe Panela 
Światłowodowego
n Skrzynka światłowodowa (zmontowa-

na fabrycznie) zawiera:
– Szufladę światłowodową z arku-

szem etykiet do portów
– Regulowany/wielopozycyjny mie-

dziany bolec do uziemienia/zacisk 
do elementu podtrzymującego 
kabel światłowodowy

– 4 paski rzepowe  
(1,9 cm x 20,32 cm – 3/4” x 8”)

– 2 szpulki do porządkowania kabli
– 4 pętle do porządkowania kabli 

krosowych
– Etykietę ostrzegawczą

n Sprzęt do montażu w ramie 19”
n Instrukcja montażu

Panel światłowodowy 
ModLink™ 
„Plug&Play” 
(8 x kaseta  
lub 8 x płytka  
sześciodrożna , 
2U, czarny

Nr produktu Opis
RFR-00202 Panel światłowodowy ModLink “Plug&Play” (8 x kaseta lub 8 x płytka sześciodrożna , 2U, czarny

AFR-00222 Uniwersalny uchwyt do kaset światłowodowych (panele 2U i 4U)

RFR-00303 Zestaw zabezpieczający do panela światłowodowego RFR-00202
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