
LANmark-OF ENSPACE LC Adaptor Moduler
LANmark-OF ENSPACE Adaptor Moduler 12 LC Multimode Fiolett inkl
støvdeksler
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STANDARDER

Internasjonal ISO/IEC 11801

Nexans art.nr.: NSPACE.PLC12VS

ENSPACE moduler med 12 LC multimode Fiolett adaptere i front•
moduler monteres enkelt i Nexans' ENSPACE patchepanel•
moduler kan installeres fra front og bak av ENSPACE panelene•
Integrerte støvdeksler i metall•

BESKRIVELSE
ENSPACE LC-modulene har 3 quad LC-adaptere foran som gir 12 LC-tilkoblinger.
LC-adapterne har sirkonhylser av høy kvalitet. Metalliske innvendige støvdeksler er
integrert i adapterne.
Modulene kan installeres i skuffene bak og fra fronten av ENSPACE-panelet, noe som
øker fleksibiliteten under installasjonen, for bevegelser, tilføyelser og endringer.
ENSPACE UHD-panelene kan huse opptil 12 moduler per 1U. Med disse 12 modulene
kan en Ultra høy tetthet på 144LC innen 1U oppnås.
ENSPACE HD-panelene kan huse opptil 8 moduler per 1U. Med disse 8 modulene
oppnås en høy tetthet på 96LC innen 1U.
Fibermerking er trykt på omslaget til ENSPACE-modulene.
ENSPACE-Pre-term går inn i modulen bak med et 2,8 mm rør som inneholder 12 fibre.
Dette røret er festet inne i modulen for strekkavlastning. Inni i modulen er dette røret
delt opp i 12x 900um fibre. Med fiberhåndteringen inne i modulene kan de 12 fibrene
enkelt installeres og kobles til LC-adaptere foran.
Inni i modulen er en stripe med fargekoding installert like etter adapterne. Når du
matcher fargene på denne stripen med den tilsvarende fargede omslaget på LC-
kontakten på ENSPACE Pre-Term, oppnås den nødvendige fiberpar-paringen.
ENSPACE LC-adaptermodulene kan også brukes til skjøting. Spleiseholdere for 12
skjøteer med varmekrymp eller aluminium er inkludert som tilbehør. På grunn av
plassbegrensninger må fibrene i kablene være 250 um og pigtails må være LANmark-
OF Maxistrip pigtails.
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