
MTeH MINI NÁSTĚNNÉ OPTICKÉ
ROZVADĚČE

NOVINKA GPON READY

Nástěnný optický rozvaděč MTeH MINI najde své uplatnění jako patrový nebo hlavní optický rozvaděč v bytových a rodinných domech. Lze
ho využít pro všechny kabelové aplikace (riser kabely, buffered tubes, mikrotrubičky a ribonové kabely) a pro GPON sítě s předinstalovaným
splitterem. Jeho jedinečný kompaktní design a možnosti předinstalace z výroby pomáhají zkrátit dobu montáže, a snížit tak náklady na
instalaci až o 50 %.

Klíčové vlastnosti
MTeH MINI umožňuje terminaci konektorů i svařování optických vláken.
Z výroby ho lze dodat předinstalovaný adaptéry, pigtaily nebo splittery.
Díky kompaktní velikosti se může instalovat do rozměrově omezených
prostor.
Disponuje dvěma dvířky uzamykatelnými vrutem – většími pro technika s
odbornými dovednostmi, který pracuje se splittery, sváry a pigtaily, a
menšími pro technika bez odborných dovedností, který připojuje
zákaznické drop kabely.

Další vlastnosti
Kapacita až 14 svárů
Kapacita až 12× SC / 24× LC konektor (v případě předkonektorovaného
kabelu)
Kapacita až 10× SC / 12× LC konektor (v případě ukončení svařením na
pigtaily)
Integrovaný držák pro 2 sváry ve dně rozvaděče
Možnost osadit držákem pro 12 svárů
Možnost uložení PLC splitterů 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 16 s LC konektory
Vstupy pro drop kabely nebo trubičky ze všech stran rozvaděče
Možnost instalace vertikálního průchozího (průběžného) kabelu
Předlisované otvory ve dně rozvaděče pro vedení kabelu skrze zeď
Dedikované místo na firemní logo na dvířkách rozvaděče

  MTeH MINI – Plug & Play řešení se splitterem

TECHNICKÉ SPECIFIKACE OBJEDNACÍ KÓDY
Vstupy / výstupy (množství × rozsah) 2× 1–14 mm, 16× 1–5

mm

Průchodky (typ a množství použitých
průchodek) kabelový prostup

Stupeň krytí IP20

Stupeň ochrany proti nárazu IK08

Stupeň samozhášivosti V0

Materiál PC / ABS

Barva bílá RAL 9003

Rozměry (V × Š × H) 150 × 140 × 40 mm

Hmotnost 0,2 kg
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MTeH MINI

Více informací: https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/nastenny-opticky-rozva
dec-mteh-mini
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