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LogiWire – Home Center

Skrzynka podtynkowa Home Center

WPROWADZENIE:
Fibrain LogiWire jest systemem integrującym w jednym miejscu zewnętrzne oraz wewnętrzne instalacje telekomunikacyjne.
Rozwiązanie to dedykowane jest dla budownictwa mieszkaniowego oraz niewielkich instalacji komercyjnych.
Skrzynki montażowe stanowią punkt kluczowy całego systemu LogiWire.
ZALETY I CECHY:










Montaż podtynkowy,
wykonane jako połączenie plastiku i blachy,
kołnierz wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo,
drzwiczki wykonane z tworzywa sztucznego, w pełni propagujące systemy WiFi,
duża ilość przepustów kablowych,
możliwość zabezpieczenia zamkiem,
dedykowane miejsca montażowe pod moduły,
montaż drzwiczek lewo lub prawostronnie,
dostępne w wersji podtynkowej.

WYPOSAŻENIE








konstrukcja - wykonanie metal
kołnierz - stal malowana proszkowo
drzwiczki - tworzywo sztuczne
puszka światłowodowa VFTO-E1
adapter pod 2x keystone, 2x FtoF
2x moduły keystone utp cat 5e
gniazdo zasilające 1x230V,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Wymiary

Ilość i typ przepustów

Długość [mm] Wysokość [mm] Głębokość [mm] Kołnierz [mm]

Góra/dół

273,5

377

73-87,5

445x361

2xϕ50mm knockout

377

445

273,5

351

73
87,5

DANE DO ZAMÓWIENIA:

FLW-15N-EH

LogiWIRE skrzynka mediacenter z drzwiczkami dymnymi z tworzywa,
konstrukcja podtynkowa, wyposażona w 2 moduły keystone utp cat 5e,
puszkę fo, gniazdo zasilające

FLW-15N-EH-W

LogiWIRE skrzynka mediacenter z drzwiczkami białymi z tworzywa,
konstrukcja podtynkowa, wyposażona w 2 moduły keystone utp cat 5e,
puszkę fo, gniazdo zasilające

AKCESORIA DODATKOWE:

FLW-APKF-M2

LogiWIRE adapter pod 2 moduły keystone, 2x F to F

FLW-PU-M1

LogiWIRE gniazdo zasilające 1x 230V

VFTO-E1

Fibrain puszka abonencka

Ważna informacja
Nabywca i/lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem, że ten produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności
odnoszące się do tego wyrobu podlegają warunkom sprzedaży udostępnianym przez Fibrain.
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