valokuitukaapelointi
LIIN-25

FTTH Päätekotelo

FTTH Termination box

KO4PLCQ is designed for SC/Duplex and LC/Quad adapters to be
fastened without the use of screws.
For an increase firmness the incoming
cable can be fastened in two points by
the entry.

KO4PLCQ päätekoteloon voidaan
asentaa LC/Q tai SC/D adapteri, ilman
kiinnitysruuveja. Kotelossa on häntäkaapelien ohjurit ja paikka jatkossuojille (4*45mm).

Pigtails can be spliced by using a 45mm
protection tubes or mechanical connector holders.

KO4PLCQ päätekotelo on saatavana täydellisenä asennussarjana,
sisältäen LC-APC häntäkaapelit, LCAPC/Quad adapterin ja jatkossuojat.
Päätekotelo voidaan myös toimittaa
valmiiksi määrämittaisella valokaapelilla päätettynä.

KO4PLCQ is also available as a kit
complete of all installation components
and as factory terminated with cable.

Tekniset tiedot

Technical details

Muovinen pinta-asennettava päätekotelo
Max. 9mm valokaapelin kiinnitysmahdollisuus
Kaapelin miniimin taivutussäde 13.0mm
Adapterin (LC-Quad) paikka, pikalukituksella
Häntäkaapelien ohjurit ja paikka jatkossuojille

Koko ja paino
Väri

LIIN-25

FTTH päätekotelokitti

Wall mount
Incoming cable up to 9.0mm
Minimum cable bending radius 13.0mm
Room for both splicing and mechnical connections
2 cable fasteners provided

Material

ABS muovi / ABS plastic

Dimension and weight

91,5 x 76,5 x 25,0 mm | 56 g

Colour

Valkoinen RAL9005 White

KO4PLCK on täydellinen kotijakamoon tarkoitettu optinen päätekotelokitti. Se helpottaa, yksinkertaistaa
ja
nopeuttaa
tarvikkeiden
hankintaa. Yksi s-numero (7235817)
sisältää kaikki kotijakamoon tarvittavat kuitujen päättämistarvikkeet.

KO4PLCK has been designed to
keep things simple : straight out the
box a complete set of components
for indoor termination of fiber optic
cables up to 9.0mm.
KO4PLCK includes one wall mounted termination outlet type KO4PLCQ, one SM LC/QUAD APC adapter,
4 pigtails SM LC/APC 2 meters long
and 4 splice protection tubes 45mm.

KO4PLCK päätekotelokitti sisältää:
KO4PLCQ päätekotelon, LC-APC
häntäkaapelit (4kpl), LC-APC/QUAD
adapterin ja 45mm jatkossuojat (4kpl).

Tekniset tiedot

Technical details

Muovinen pinta-asennettava päätekotelo
Max. 9mm valokaapelin kiinnitysmahdollisuus
Kaapelin miniimin taivutussäde 13.0mm
Adapterin (LC-Quad) paikka, pikalukituksella
Häntäkaapelien ohjurit ja paikka jatkossuojille

Koko ja paino

Wall mount
Incoming cable up to 9.0mm
Minimum cable bending radius 13.0mm
room for both splicing and mechnical connections

Väri

Sähkönumero

Koodi APS code

7235816

KO4PLCQ

Pakkaus (Kpl)

Packing (Pcs)
1

Colour

Valkoinen RAL9005 White

Häntäkuidut (4kpl)

SM OS2 LC/APC 2m

Pigtai (4pcs)l

vihreä SM LC/APC Quad green

Adapter (1pc)

Jatkossuojat (4kpl)

FTTH kotelo 4 kuitua
FTTH box up to 4 fibers

Dimension and weight

kotelo 91,5 x 76,5 x 25,0 mm | 80 g box

Adapteri (1kpl)

Tuote - Item

FTTH Termination Kit

KO4PLCQ is an indoor wall mounted termination outlet for fiber optic
cables up to 9.0mm.

KO4PLCQ on sisäasennuksiin tarkoitettu optinen päätekotelo 4-kuituiselle
valokaapelille (max 9,0mm ulkohalkaisija)

Materiaali

valokuitukaapelointi

Tuote - Item
FTTH kit 4 kuitua
FTTH kit up to 4 fibers

Splice protection (4pcs)

45mm

Sähkönumero

Koodi APS code

7235817

KO4PLCK

Pakkaus (Kpl)

Packing (Pcs)
1

Kysy myyijältäsi KIT optiosta: kaikki tarvittavat kompponentit yhdellä sähkönumerolla 7235817!
Ask your sales representative for our KIT solution. All the components out of the same box!
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