IFDB-S
Vnitřní optický patrový box
IFDB-S je malý vnitřní patrový box, který
umožňuje vydělit přívodní vlákno z Riser
kabelu a spojit ho pomocí spoje nebo
konektoru s vláknem, které jde do bytové
jednotky.
IFDB-S je určen pro Riser kabely, ke kterým
umožňuje přístup pomocí malého okénka
nebo výřezu. Pro kabelové konstrukce,
které vyžadují větší okénko, lze rezervu
uložit v základním modulu.
Spojení drop kabelu s Riser kabelem může
být provedeno pomocí sváru nebo adaptéru.
Kapacita svárů IFDB-S svárového modulu
jsou 4 sváry.
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Velmi kompaktní rozměry boxu
(ŠxVxH): 80 mm x 80 mm x 35 mm
Malý výřez 50 mm pro kabely jako
jsou Tyco Electronics Riser Minibreakout kabel
Drop kabely mohou být směřovány do
4 různých stran otáčením modulu pro
sváry
Box pro vnitřní použití
Zpomalovač hoření LSZH
Čelní přístup
Montáž na průchozí kabel
Umožňuje nepřerušit průchozí vlákna
Pojme 4 LC konektory nebo 2 SC
konektory
Kompatibilní s RECORDsplice, SMOUV
a ANT ochranami svárů ve stejném
držáčku
Drop kabel o průměru až 5 mm
Hlavní kabel do průměru 10,5 mm

Popis

IFDB-S-U-NN-1
Obsah balení
•
•
•
•

Základní modul pro hlavní kabelové vedení
Modul pro sváry
Kryt
Fixace pro hlavní a drop kabel

Baleno po 20 ks

Kryt
Cover

Příslušenství
Vláknové vodící trubičky: TUBE-28-1-300
Trubičková fixace - náustek:
YPSO-Booth-RED-1-(200)

Modul
pro sváry
Splice module

Šroub víčka a ochranné štítky:
CPWO-Label-kit-1000
Adaptér bez příruby:
- SC / APC: OC-ADP-S1-S1-NFP-(24)
- SC / UPC: OC-ADP-S2-S2-NFP-(24)
- LC / APC: OC-ADP-L1-L1-NFP-(24)
- LC / UPC: OC-ADP-L2-L2-NFP-(24)
Pigtaily:
- SC / APC: OCP-S2-01MASEN-XX
- SC / UPC: OCP-S1-01MASEN-XX
- LC / APC: OCP-L2-01MASEN-XX
- LC / UPC: OCP-L1-01MASEN-XX

Základnový
Base module
modul

Kabelový/
Cable/tube
termination
trubičkový
module
ukončovací
modul

Tyco Electronics, TE logo, SMOUV a RECORDsplice jsou ochranné známky
Veškeré údaje včetně obrázků, ilustrací a schémat zde uvedené pouze za účelem předání optimální informace, jsou pokládány za spolehlivé. Tyco Electronics však nepřebírá
žádné záruky týkající se jejich přesnosti nebo kompletnosti a nenese žádnou odpovědnost za jejich použití. Závazky firmy Tyco Electronics jsou dány příslušnými Všeobecnými
podmínkami prodeje daného výrobku. Tyco Electronics neodpovídá za žádné náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo
nesprávného použití výrobku. Uživatelé výrobků Tyco Electronics musí sami zvážit a určit vhodnost každého takového výrobku pro konkrétní aplikaci.
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