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Beskrivelse 
Panelet er produsert i hvit– eller svartlakkert aluminium og sikrer enkel montasje og senere vedlikehold av kabel og kontakter uten å bygge 

mer enn 1U* i stativet. Kabelrenne kan plasseres foran panelet slik at det samlet fortsatt ikke opptar mer plass enn 1U.  

Skuffen i panelet dras ut når man skal uføre arbeid i panelet, men på grunn av den lave høyden er det ikke plass under skuffen til lagring av 

fibrene fra en evt. kabel. Dette gjør at hvis det allerede er montert en kabel så vil kabelen følge med skuffen ut, derfor må den løsnes utenfor 

panelet for at man skal få ut skuffen. 

I fronten kan det settes inn forskjellige typer adapterplater som gir mulighet til å bestykke panelet med adaptere for forskjellige typer 

kontakter. Adapterplaten kan enkelt løsnes slik at den kan løftes opp og vris og dermed gi enklere tilgang til adapterne på innsiden.  

Panelet har også ferdig installerte føringsbøyler som sikrer effektiv installasjon og oppkveiling av preterminert kabel og av kabel med 

direktemonterte hurtigkontakter. Det er også inkludert skjøteholdere som kan brukes hvis panelet skal brukes til skjøting av fiberhaler mot 

kabel. 

På baksiden er det en kabelinngang med mulighet for feste av flere kabler. Kablene kan tas inn enten fra høyre eller venstre side. 

Panelet er klart til å monteres i 19” stativ, men ved å snu festebrakettene kan det også monteres i metriske stativ. Når panelet monteres i 19” 

stativ kan braketten ved behov flyttes ca. 2 cm fram slik at panelet kommer 2 cm lenger bak i stativet. Dette gir bedre plass foran panelet noe 

som kan være gunstig f. eks. hvis det er kort avstand fram til skapdørene. 

* 1U = 1HE = 44,45mm 

Spesifikasjoner 

Materiale: Aluminium Hvit, RAL9010 eller svart, RAL9011 

Dimensjoner:  44 x 484 (19”) x 240 mm (H x B x D) Kan konverteres til metrisk 

Vekt:  1.2 kg  

Kapasitet (antall kontakter): 24  FC, ST 

48  SC, LC 

 Beregnet for terminering av fiberoptiske kabler.

 Bygger bare 1U* (HE) i høyden.

 Forberedt for preterminert kabel.

 Forberedt for skjøting av fiberhaler.

 Bredt utvalg av tilbehør.

 Kan monteres i 19” eller metriske stativ.

Panel, 38-1374, 38-1376, 38-1378




