Veggboks FTH 8-12
IP65, ODF 8 / Skjøt 12

Veggboks FTH 8-12 er en vegg/terminalboks for montering inne eller ute. Boksen er meget monteringsvennlig
med IP65 etthetsgrad. Det benyttes ikke skruer for låsing av lokket, men låses med hjelp av en skyvemekanisme og
kabel strips. Passer til mindre installasjoner som endeavslutning og FTH abonnent terminering.



For montering på vegg inne eller ute



IP65 (Beskytter mot vannstråler fra alle retninger + støvtett)



Ingen skruer i lokket, rask og enkel montering



Kabelinnføring i bakplate eller gjennom IP nippel



Leveres med skjøtekassett for inntil 12 skjøter



Holder for inntil 8 adaptere (SC-SPX, LC-DPX, E-2000)



Tilgjengelig med 1x8 splitter. For eksempel til PON



Velegnet til både skjøting og endeavslutning



Integrert kveilefunksjon for fiber



Styring av fiberet garanterer minimum 30 mm bøyradie



IP nippel tilpasset både konvensjonell kabel og mikro kabel



Leveres komplett med følgende utstyr:
- Skruer til veggfeste
- Kabelstrips
- 3 stk. PG13,5 IP nippel for kabel diameter 8~12 mm
- 2 stk. Pakning til PG13,5 IP nippel for kabel diameter 4~7 mm (GW62W-P1/1)
- 2 stk. Pakning til PG13,5 IP nippel for 4 kabler med diameter 1,8~3,5 mm (GW62W-P1/4)
- 12 stk. 45 mm krympehylser
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Spesifikasjoner:
Kapasitet skjøting (kabel til kabel)
Kapasitet direkteterminering
Kapasitet skjøting av fiberhale
Kabel inn/utgang

12
16 LC / 8 SC
12 LC / 8 SC
3 (1 inn, 2 ut)

Kapasitet adaptere

8 x SC-SPX / 8 x LC-DPX / 8 x E2000

Dim. B x H x D

200 x 146 x 46 mm

Vekt ekskl. emballasje
Matriale

0,3 kg
ABS, LS0H

Farge

Hvit, RAL 9010

Bestillingsinformasjon:
GW62W-8/12

Vegg/terminalboks FTH I/O IP65 ODF 8 / Skjøt 12

GW62W-P1/4

Pakning til PG13,5 nippel, 4 kabler 1,8~3,5mm diameter, 10pk

GW62W-P1/1

Pakning til PG13,5 nippel, 1 kabel 4~7mm diameter, 10pk
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