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Specifikace:
Datový  rozvaděč  MDR144BL  je  určen  především  pro  menší  HD  aplikace  komunikací v obytných domech 
a  malých  firmách.  Počet  portů  v  rozmezí 1 až 144  zajišťuje  pro  obdobné  aplikace  dostatečný rozsah.
Rozvaděč  je  rozdělen  na  tři  samostatné  a funkčně ekvivalentní sekce. Každá z nich může být následovně
samostatně a nezávisle konfigurována:
 - osazena držákem MDR144DP-BL  pro 8ks bloků portů FMP6 tj. max. 48portů
 - zaslepena modulem MDR144Z-BL 
 - osazena libovolným zářezovým systémem pro telefony - prázdnou sekci lze oddělit přepážkou MDR144P-BL
  se dvěma průchody kabelů
Držáky  portů  řady  FMP6  lze  osadit  nejen  metalickými  moduly RJ11,   RJ45  Cat.3, Cat.5, Cat.5E, Cat.6 
v  nestíněném  i stíněném provedení, koaxiálními nebo RCA konektory, ale i širokou škálou optických konektorů.
škálou optických konektorů.  MDR144BL lze snadno využít i jako nástěnný optický rozvaděč a některou sekci
osadit  kazetou  pro  optická  vlákna  nebo  cívkami  pro uložení  FO vláken.  Rovněž lze v tomto rozvaděči velmi 
snadno kombinovat technologie metalických i optických rozvodů.

MDR144BL
Technická charakteristika:
 - plechová skříň (48 x 28,5 x 11,5cm)
 - tři sekce  ( 14 x 25cm)
 - do každé sekce 2x průchodka pro kabely
 - možnost průchodu kabelu od napájecích
   adapterů aktivních prvků dvěma dalšími
   průchody pod dvířky - levé 
- max. osazení sekce 8 x FMP6-PANDUIT
 - max. osazení rozvaděče 144 modulů
  PANDUIT Mini-Com®

MDR144DP-BL MDR144Z-BL

PN
MDR144BL - skříň rozvaděče - prázdná
MDR144DP-BL - držák pro 8ks bloků FMP6
MDR144Z-BL - záslepka sekce
MDR144P-BL - přepážka mezi sekce
 - používá se v případě volné sekce určené
   např. pro zářezový tel. systém

MDR144P-BL

FMP6

Výhody
 - nejsou potřebné Patch panely
 - vyskoká hustota osazení - až 144portů
 - technicky nenáročné řešení pro malé aplikace 
 - možnost využití pro metalické nebo optické rozvody i jejich kombinaci
 - snadná instalce
 - možnost osazení všech modulů PANDUIT Mini-Com®
 - nižší náklady na instalaci proti 10" rozvaděčům
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Přehled modulů PANDUIT Mini-Com®

Moduly pro metalické kabeláže
P.N. šířka popis

CJ588Txx 1 nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.5
CJD588Txx 1 nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.5 s protiprachovou krytkou
CJS588T 1 stíněný TX-Jack RJ45 Cat.5
CJ588xx 1 nestíněný Mini-Jack RJ45 Cat.5E
CJD588xx 1 nestíněný Mini-Jack RJ45 Cat.5E s protiprachovou krytkou
CJS588 1 stíněný Mini-Jack RJ45 Cat.5E
CJ5E88xx 1 nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.5E
CJD5E88xx 1 nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.5E s protiprachovou krytkou
CJS5E88T 1 stíněný TX-Jack RJ45 Cat.5E
CJ688T3xx 1 nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.6 - testováno do 300MHz
CJD688T3xx 1 nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.6 - test.do 300MHz, prach. krytka
CJS688T3 1 stíněný TX-Jack RJ45 Cat.6 - testováno do 300MHz
CJ88xx 1 nestíněný Mini-Jack RJ45 Cat.3
CJ64xx 1 nestíněný Mini-Jack RJ11, 4 pin,  Cat.3
CJ66xx 1 nestíněný Mini-Jack RJ11, 6 pin, Cat.3
CMBxx 1 záslepka
CMBAxx 1 koax - BNC spojka
CMFBAxx 1 koax - F - spojka
CMRPRxx 1 RCA (CINCH) spojka - RCA - červený
CMRPYxx 1 RCA (CINCH) spojka - RCA - žlutý
CMRPWxx 1 RCA (CINCH) spojka - RCA - bílý
CMSVCxx 1 S-VIDEO spojka
CMIECMxx 1 IEC konektor (MALE - kolík) pro TV výr.KASSEX
CMIECFxx 1 IEC konektor (FEMALE - dutinka) pro R výr.KASSEX
CMIECM100-75xx 1 IEC převodník 100/75 (MALE - kolík) pro TV výr.KASSEX
CMIECF100-75xx 1 IEC převodník 100/75 (FEMALE - dutinka) pro R výr.KASSEX

Moduly pro optické kabeláže
P.N. šířka popis

FJJGS9CBU 1 OPTI-JACK™ duplex singlemode konektor (modrý)
FJJGM5Cxx 1 OPTI-JACK™ duplex multimode konektor
FJJSMM5CEI 1 OPTI-JACK™ duplex multimode konektor 62,5/125 předleštěný - lisovací
FJJSMM50CEI 1 OPTI-JACK™ duplex multimode konektor 50/125 předleštěný - lisovací
CMSTxx 1 ST adapter (spojka) 
CMDBUSCxx 2 SC duplex adapter (spojka)
CMFCxx 1 FC adapter (spojka)
CMMJxx 1 MT-RJ adapter (spojka)
xx - kód barvy
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