DataLight

Fiber Optik Duvara Monte Edilebilen
Patch Paneller

Açıklama
HCS DataLight Duvara Monte Edilebilen Patch Paneller, 96 porta kadar fiber optik kablo sonlandırma ve dağıtım noktası olarak ideal ve ekonomik bir çözüm
sağlar.
Paneller iki bölüm halinde dizayn ve imal edilirler: Patch cord bölümü ve kablo sonlandırılan bölüm - bu özellik, panel içersinde oluşabilecek karışıklığı
engeller ve bunda kablo sonlandırmalarının zarar görmemelerini sağlar.
Opsiyonel olarak kullanılabilecek konnektör tiplerinden bazıları ST, SC Simpleks, SC Dupleks, FC, LC ve MT-RJ’dir.
HCS DataLight Duvara Monte Edilebilen Patch Paneller modüler yapıdadırlar, konnektör panelleri ilave edilerek port sayısı kolayca arttırılabilmektedir.
HCS DataLight Duvara Monte Edilebilen Patch Paneller, sağlam panel yapısının ergonomik, kullanımı kolay bir tasarımla birleştirimesiyle çevreye duyarlılıkla
imal edilirler; paneller HCS Kablolama Sisteminin bir parçası olarak Century™ Ömürboyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı tarafından
desteklenmektedirler.
HCS Logosu ve DataLight Ticari Markası, ürünün kalıcı olarak yüksek performans göstereceğinin, mevcut ve öngörülen tüm uygulamaları tamamen
destekleyeceğinin göstergesidir.

Uygulamalar
☑☑
☑☑
☑☑
☑☑

Fiber Optik omurga kabloların sonlandırmaları
Fiber Optik dağıtım uygulamaları
Fiber Optik yatay kablolama sonlandırmaları
Fiber Optik ara bağlantı uygulamaları

Nitelikler ve Onaylar
HCS DataLight paneller, HCS Kablolama Sisteminin bir parçası olarak Century™ Ömürboyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı tarafından
desteklenmektedirler ve aşağıdaki standartları tamamıyla desteklemektedirler:

EMC
☑☑ EN-55022, Class B (Avrupa)
☑☑ FCC Part 15, Subpart J, Class A (ABD)

Güvenlik
☑☑ UL94 V-0 dereceli plastik malzeme.
☑☑ LS0H uygulamalarda sıfır halojen.

Belirleyici Özellikler
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Olağanüstü malzeme özellikleri ve patch panel dizaynı - Benzersiz Century™ Ömür Boyu Garanti sağlar.
96 port dizayn - Kompakt bir panel ve ekonomik kullanım sağlar.
Toz girişini engelleyen opsiyonel modeller - Temiz ve sorunsuz bağlantı sağlar.
Modüler panel yapısı - Esnek, düşük maliyetli panel ile kolay stoklama sağlar.
İki kapılı yapı ile kolay giriş imkanı - Sonlandırmalara, terminasyon sonrasında en az müdahaleyi sağlar.
İsteğe bağlı özel kilit mekanizması - Yüksek güvenlik ve sistemin en iyi korunmasını sağlar.
Tüm panellerin direkt splice sonlandırma veya FastLight™ sonlandırmaya uygunluğu - Geniş ve esnek ürün pörtföyü sağlar.
Detaylı İngilizce ve Türkçe kurulum (enstalasyon) manueli - Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; 			
kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
Kabinete gerek olmadan, tek başına monte edilebilirlik - Düşük maliyetli ve kompakt bir çözüm sağlar.
Sağlam ve kurulumu kolay dizayn - Kurulum ve işletme masraflarını minimize eder.
Modüler ve geniş ürün yelpazesi - Tek panelde 96 port’a kadar sonlandırmaya imkan verir.
Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar.

Genel Özellikler
Metal Malzeme
Boya ve Standart Renk
Port kapasitesi:
Ara ünite adaptör kapasitesi:
Kaset başına splice kapasitesi:
Çalışma Sıcaklığı
Paketleme:
Depolama Sıcaklığı
Halojensiz Kablolama Uygulamaları:

Epoksi kaplı alüminyum veya çelik.
Toz boya, siyah.
4-96.
4, 6 veya 8.
6, 8, 12 veya 24.
-40 to +60C 0-90% RH (yoğunlaşmayan)
1 adet/kutu.
-20 / +80C
Destekler.
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