
Uniwersalna kaseta światłowodowa
(24 włókna) do obudowy WPS

48 włóknowa uniwersalna kaseta światłowodowa 
przeznaczona jest do instalacji w uniwersalnej obudowie 
światłowodowej WPS (RFR-00311-BK). Kaseta składa się z 
dwóch identycznych tacek pozwalających na umieszczenie 
12 spawów (w jednej warstwie) lub 24 spawów (w dwóch 
warstwach) w każdej. Kaseta posiada miejsce na ułożenie 
zapasu włókna o średnicy 900 μm zarówno wewnątrz jak i na 
obrzeżu kasety. Każda tacka posiada przezroczystą pokrywę 
pozwalająca na zamknięcie tacki oraz ich układanie jedna na 
drugiej.Dodatkowo każda kaseta posiada zestaw akcesoriów: 
element pełniący funkcję zawiasu umożliwiający połączenie 
dwóch kasety ze sobą uchylnie oraz haczyk do wybierania 
włókien.

CECHY I ZALETY

Możliwość ułożenie zapasu włókna o średnicy 900 μm wewnątrz jak i na obrzeżu kasety

Ułożenie wejść i wyjść włókna światłowodowego umożliwia montaż kasety zarówno w pionie jak i poziomie

Zapewnia 30 mm promień gięcia odpowiedni dla włókien 250 μm i 900 μm

Możliwość układania włókien w wielu kierunkach, również na krzyż

Uchylnie zamocowane uchwyty do spawów światłowodowych pozwalają na kontrolę włókien również podczas zgrzewania

W zestawie znajdują się: zawias do uchylnego łączenia kaset ze sobą oraz haczyk do pojedynczego wyciągania włókna

Pojemność do 48 włókien (kaseta składa się z dwóch identycznych tacek pozwalających na umieszczenie 12 spawów (w jednej warstwie) lub

24 spawów (w dwóch warstwach) w każdej)

Przezroczysta pokrywa dostarczana w komplecie do każdej tacki

Możliwość mocowania włókna na wejściu i wyjściu

Montaż kasety w panelu przy wykorzystaniu otworów montażowych lub dwustronnej taśmy klejącej

Produkt składa się z 2 jednostek, z których każda może pomieścić 12 spawów.

KARTA KATALOGOWA

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zarejestrowany w innych krajach; wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich właścicieli.
Niniejsze informacje są prawidłowe w momencie ich publikacji, ich treść podlega zmianą.

Numer do zamówień: AFR-00470-PL UK/0k/SK/2021.10   ©2021 Molex

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



Uniwersalna kaseta światłowodowa
(24 włókna) do obudowy WPS

KARTA KATALOGOWA

MECHANICZNE
Wymiary:

Szerokość [mm]:  168

Wysokość [mm]:  124

Głębokość [mm]:  13

Materiał:   Tworzywo plastyczne ABS

Kolor kasety:  Niebieski

Waga [g]:   81

SPECYFIKACJA

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA 
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Numer produktu Numer SAP Opis

AFR-00470 180600217
Uniwersalna kaseta światłowodowa (24 włókna) do obudowy WPS.  Zawiera 2 x 12 tacek z 

włóknami.

       Kompatybilny z:

RFR-00311-BK 180370276 Wielofunkcyjna Platforma Światłowodowa WPS GEN II 1U


