ORM 1 | FTTH MINI SOCKET
MINI ZÁSUVKA FTTH
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The optical socket ORM1 is designed for termination an optical network via
2–4 optical ﬁbers in a customer terminal point. It can be connected to a PC, diﬀerent
peripheral equipment or to another equipment via optical patchcords. It is designed
for indoor wall mounting.
 Capacity 4 optical connectors
 Connector holder SC simplex or LC duplex
 Maximum capacity is 4 optical splices, heat shrink, RECORD splice, Fiberlock
 Attractive design for indoor usage
 Installing on a surface or ﬂush-mounting box
 Simple optical management
 Direct ﬁber termination by a connector
 Standard socket dimensions
 Input possibility of ﬁber with connector
 Use for ﬁbers G.657 a,b
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Optická zásuvka ORM 1 je určena k ukončení optické sítě pomocí 2 až 4 optických vláken v posledním optickém zákaznickém bodu. Lze ji použít k připojení PC,
různých periferních zařízení příp. dalších přístrojů pomocí propojovacích optických
kabelů. Je určen pro instalaci ve vnitřním prostředí na zeď.
 Kapacita 4 optické konektory
 Nosník konektorů SC simplex nebo LC duplex
 Maximální kapacita 4 sváry, RECORDsplice, Fiberlock
 Atraktivní design pro vnitřní použití
 Montáž na přístrojovou krabici na omítku nebo pod omítku
 Jednoduchý optický management
 Přímé zakončení vlákna konektorem
 Rozměry standardní zásuvky
 Možnost vstupu okonektorovaným vláknem
 Použití pro vlákna G.657 a,b

` TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA
Inputs
Outputs
Coverage degree
Colour
Material
Dimensions
Weight
Vstupy
Výstupy
Stupeň krytí
Barva
Materiál
Rozměr
Hmotnost

O6

From all sides or from the bottom part, diameter up to 6 mm
From the front for 2 pcs of SC or LC adapters
IP 30 or IP 54 (with rubber enclosure) to EN 60529
White RAL 9003
ABS
81 × 81 × 25 mm with short cover
81 × 116 × 25 mm with extended cover
80 g (short and extended cover)
Ze všech stran nebo zespodu do prům. 6 mm
Zepředu pro 2ks adaptér SC nebo LC duplex
IP 30 nebo IP 54 (s pryžovou vložkou) dle ČSN EN 60529
Bílá RAL 9003
ABS
81 × 81 × 25 mm s krátkým víkem
81 × 116 × 25 mm s prodlouženým víkem
80 g (krátké i prodloužené víko)

` RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Another accessories on the pages O80

Další příslušenství na str. O80

` ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY
Order Code / Objednací kód
85H4.00/0000F

Name / Název
ORM 1 (with short and extended cover)
ORM 1 (včetně krátkého i prodlouženého víka)
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