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1.5mm zımparalanmış çelik levhadan 
imal edilmiş taşıyıcı muhafaza

Özet

DIGITUS® Fiber Optik Ek Kutusu, 1U

• 25 Yıl Sistem Garantisi
Ön paneller için demonte muhafaza
1.5mm zımparalanmış çelik levhadan imal edilmiş taşıyıcı muhafaza
Ek kasetleri için tutucu
Pigtailleri bağlamak için delinmiş zemin
4 PG girişi ve 2 kablo girişi
PG 16 vida ve montaj malzemesi dahil
Gri RAL 7035 veya Siyah RAL 9005 renk
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Parça Numara Bilgisi

DN-96200 – Fiber Optik Ek Kutusu, 1U, gri
DN-96200-BL – Fiber Optik Ek Kutusu, 1U, siyah



DIGITUS® ASSMANN Electronic GmbH tescilli markasıdır



 15 Yıl Ürün Garantisi

25 Yıl Sistem Garantisi

Ek kasetleri için tutucu

Tüm DIGITUS ön paneller için uygun

DIGITUS® ek kutuları ayrı gereksinimlere göre önceden montajlanabilir.
DIGITUS® tarafından tasarlanan ek kutuları optik �ber kablolama için geçerli uluslar arası standartların gerek-
sinimlerinden fazlasını sunar. Üretim ve montaj tesislerimiz, en yüksek kalite standartlarını karşılamak ve 
müşteri taleplerini en kısa sürede ve en esnek şekilde işlemek üzere fırsat oluşturmak için son teknolojiyi 
kullanır
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Performans Bilgisi

DIGITUS® ASSMANN Electronic GmbH tescilli markasıdır

Sistem Garantisi

Digitus® Almanya’da en yüksek standartlar ile tasarlanmış ve geliştirilmiştir, yüksek gereksinimli IT-Alt yapı Çözümleri için imal edilmiştir 
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483mm(19") including PG 16 screw, grey RAL 7035 without front plate

out depth 210mm, depth is adjustable

96204, DN-96205, DN-96206, DN-96207

 Datasheet - Page 2

DIGITUS Optical Fiber Splice Box, sliding unit 1U 4016032276647DN-96200

 1 / 2

• Montajsız, ön panelsiz
1.5mm zımparalanmış çelik levhadan imal edilmiş taşıyıcı muhafaza
Gri RAL 7035 veya Siyah RAL 9005 renk
483mm genişlik, 220mm derinlik, dışarı çekme derinliği 210mm, derinlik ayarlanabilir
İç boyutlar yaklaşık: 44 (Y) x 428 (G) x 240 (D) mm
Ek kasetleri için tutucu
Pigtailleri bağlamak için delinmiş zemin
4 PG girişi ve 2 kablo girişi
PG 16 vida ve montaj malzemesi pakete dahil
DN-96201, DN-96202, DN-96204, DN-96205, DN-96206, DN-96207 ön paneller için uygun
Boyutlar (YxGxD): 44,483,280mm
Çalışma sıcaklığı -20°C ~ +75°C
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DIGITUS® Sistem Garantisi, kurulan kabloların sınıfına uygun endüstri performans standardı ile 25 
yıl ürün ve uygulama uyumluluk güvencesi sağlar. Sistem Garantisi, söz konusu sistemi kuran 
yetkili DIGITUS® Ortağı tarafından uygulanacaktır.


