BADĐ BAĞLAMA DĐZĐSĐ BADĐ-1

Kontak prensibi

Đzolasyon sıyırmalı kontak

Kapasite

10 Hat

Kontak malzemesi

SnBz (kalay kaplı fosfor-bronz)

Kontak kuvveti

>10N (0,4 mm. bakır iletken için)

Servis ömrü

En az 100 kez kablo takıp - sökme

Gövde malzemesi

Cam elyaf katkılı polikarbonat

Kontak direnci

<2 m Ohm

Boyutlar

17 x 34 x 110 mm

BADĐ BAĞLAMA DĐZĐSĐ BADĐ-2

Kontak prensibi

Đzolasyon sıyırmalı kontak

Kapasite

10 Hat

Kontak malzemesi

SnBz (kalay kaplı fosfor-bronz)

Kontak kuvveti

a) >10N (0,4 mm. bakır iletken için)
a) >20N (0,9 mm. bakır iletken için)

Kullanılan kablo

a) 0,4-0,6 mm (şebeke tarafı)
a) 0,9-0,3 mm (abone tarafı)

Servis ömrü

En az 100 kez kablo takıp - sökme

Gövde malzemesi

Cam elyaf katkılı polikarbonat

Kontak direnci

<2 m Ohm

Boyutlar

<17x34x110 mm

BADĐ ĐRTĐBATLAMA ALETĐ

BADĐ-1 ve BADĐ-2 terminasyon modüllerine kablo teli irtibatlanmasında kullanılır.

DSL BLOK

64 ve 96’lık tipleri mevcut.

Dış Ölçüler 64'lük

100 x 209 x 194mm

Ağırlık 64'lük

1350 gr.

Dış Ölçüler 96'lık

100 x 293 x 194mm

Ağırlık 96'lık

1800 gr.

Özellikler
•
•
•
•

Repartitör çatılarının yatay ve dikey yüzünde kullanılabilir
Üzerinde terminasyon dizilerinin olduğu blok iki yana açılı hareket ettirilebilir.
Bağlama dizileri her iki tarafı ile aynı özellikte olduğundan kablo geliş yönüne göre istenilen taraf abone
veya splitter olarak seçilebilir.
Kullanılan splitter sayesinde internet bağlantısı yapılabilir.

Telekomünikasyon santral binasında, şebeke ile santral arasında bulunan repartitör çatılarına kolaylıkla monte edilip
sökülebilen, plastik malzemeden imal edilen bir reglet tipidir. DATA terminasyonu, DSL ve benzeri hatların
irtibatlanmasını sağlar.

SPLĐTTER

Çift taraflı DSL bağlama modülleri ile birlikte Đnternet bağlantısı için kullanılır
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