
Előfizetői hálózati elosztó

KELine® adatlap

lehetőségek

®

   Szín fehér RAL9003
Felület      sima, fényes

n     lehetővé teszi erősáramú, adatátviteli és multimédiás szolgáltatások 
        befogadását és elosztását, mint például internet, telefon, kábeltévé, TV, 
        LAN, audió és videó hálózat
n     lehetővé teszi aktív eszközök elhelyezését, beleértve a WI-FI eszközöket is
n     három különböző méretű erősáramú vagy adatátviteli modult foglalhat magába
n     a modulok az igényeknek megfelelően kombinálhatók 
n     szerelhető falon kívülre vagy  falba süllyesztve
n     az adatátviteli modul tartalmaz egy beépített alaplapot, amelyre szerelhetők 
        RJ45 csatlakozók, F-konnektorok és optikai csatlakozók külön féle fajtái, 
        SC, ST,  …
n     az elosztó szekrény ajtaja HDPE műanyagból készül, amely lehetővé teszi
        a WI-FI jel terjedését
n     minden további alkotóelem fémből készül
n     az ajtó zsanéros kialakítású, könnyen leszedhető
n     a szekrény tetején és oldalain  egyszerűen kivehető kábel bevezetések
        találhatók
n     minden mozgó alkatrész össze van kötve földelő kábellel

Anyag 1 mm-es fémlemez

Terhelhetősége 20 kg

Műszaki leírás

Védettség IP20

WiFi
FRIENDLY

AKTÍV ELEM SZEKCIÓ

4x230V-os ELOSZTÓPANEL

ERŐSÁRAMÚ ELOSZTÓ 
MODUL, KALAPSÍNNEL

UNIVERZÁLIS HÁLÓZATI ELOSZTÓ PANEL,
RJ45, F-KONEKTOR, OPTIKAI SC, ST...SZÁMÁRA

ERŐSÁRAMÚ MODUL 230V

ADATÁTVITELI MODUL



KELine® adatlap

®

Mérétek 
ma x sz x mé
(mm)

Terhelhetőség
(kg)

Súly
(kg)

20
20
20

P/N: RNA-01-A51-YXX-X1
P/N: RNA-02-A51-YXX-X1
P/N: RNA-03-A51-YXX-X1

166 x 500 x 110
333 x 500 x 110
500 x 500 x 110

4,4
6,7
7

Maximális 
tápcsatlakoztatás

1 x 230V
4 x 230V
5 x 230V

Adatátviteli modulok

Súly
(kg)

20
20
20

P/N: SNA-01-C51-YXX-X1
P/N: SNA-02-C51-YXX-X1
P/N: SNA-03-C51-YXX-X1

4,4
6,4
7,7

Erősáramú modulok

Note:  a süllyesztett szerelésénél a következőket kell figyelembe venni: 
          1. a férőhelynek minden irányban 15-20 mm-rel nagyobbnak kell lenni mint szekrény mérete.
          2. célszerű takaró keret használata (lásd lent)
                  

Maximális 
adatvégpontszám

  8
26
44

max. elhelyezhető 
végpontszám DIN sínre

1 x 22
2 x 22
3 x 22

166 x 500 x 110
333 x 500 x 110
500 x 500 x 110

Mérétek 
ma x sz x mé
(mm)

Terhelhetőség
(kg)

Note:  a süllyesztett szerelésénél a következőket kell figyelembe venni: 
          1. a férőhelynek minden irányban 15-20 mm-rel nagyobbnak kell lenni mint szekrény mérete.
          2. célszerű takaró keret használata (lásd lent)
                  



P/N: RAX-NJ-X01-X1

P/N: RAY-NF-X01-X1
P/N: RAY-NF-X02-X1
P/N: RAY-NF-X03-X1
P/N: RAY-NF-X04-X1
P/N: RAY-NF-X05-X1
P/N: RAY-NF-X06-X1

  166 x 500
  333 x 500
  500 x 500
  666 x 500
  833 x 500
1000 x 500

KELine® adatlap

®

Takaró keret süllyesztett kivitelhez

Belső méretek
mag x szél (mm)

  40,5 mm
  40,5 mm
  40,5 mm
  40,5 mm
  40,5 mm
  40,5 mm

Keret szélessége 
(mm)

Modulokat összefogó készlet


