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The optical distribution patch panel ORSM 4/6 and is designed for the placement of 72/144 or 36/72 optical connectors indoors in the central oﬃce. The concept of the distribution box enables to terminate and lead out all types of optical
cables to the point of main optical node. The distribution patch panel is designed for
the installation into 19" or 21" data cabinet.
 Capacity of 72/144 or 36/72 optical connectors
 Compose from 3 or 6 modules
 Module structure (12× SC simplex or 12× LC duplex adapters)
 Module contains space for pigtail reserve and tray for splicing
 Easy access into each module (possibility splicing out from the frame)
 Possibility placing E2000, SC simplex, LC duplex adapters
 Placement of up to 2 m of an optical ﬁber reserve
 Fixing standard optical cables or microcables (3–4 mm)
 Possibility of installing passive elements into the modules
 Installation into a data cabinet 19" or 21"
 Possibility of installation into 300 mm depth cabinet
 Recommended patchcords diameter 1.8 mm
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Optický rozvaděč ORSM 4/6 je určen k uložení maximálně 72/144 nebo 36/72 optických konektorů ve vnitřním prostředí v centrálním uzlu. Koncepce rozvaděče umožňuje ukončení a vyvedení jakýchkoliv optických kabelů až do místa hlavního optického
uzlu. Rozvaděč je určen k instalaci do 19" nebo 21" rámu datové skříně.
 Kapacita 72/144 nebo 36/72 optických konektorů
 Rozvaděč se skládá ze 3 nebo 6 modulů
 Modulová konstrukce (12× SC simplex nebo 12× LC duplex adaptéry)
 Modul poskytuje prostor pro uložení rezerv pigtailů a kazetu pro uložení svárů
 Jednoduchý přístup do každého z modulů
(umožňuje svařování vláken mimo patch panel)
 Možnost uložení adaptérů do modulu (E2000, SC simplex, LC duplex)
 Uložení rezervy optického vlákna příchozího kabelu 2 m
 Fixace klasických optických kabelů nebo mikrokabelů (3–4 mm)
 Možnost instalace pasivních prvků do modulů
 Instalace do datové skříně 19" nebo 21"
 Možnost instalace patch panelu do 300 mm hlubokých datových skříní
 Doporučený průměr patchcordů 1,8 mm
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` TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA
Heigh
Material
Colour
Dimensions
Weight
Výška
Materiál
Barva
Rozměry
Hmotnost

O 52

ORSM 4
4U
Painted Steel
Light grey RAL 7035
483 × 177 × 267 mm – 19"
535 × 177 × 267 mm – 21"
4.4 kg

ORSM 6
2U
Painted Steel
Light grey RAL 7035

4U
Lakovaná ocel
Světle šedá RAL 7035
483 ×177 ×267 mm – 19"
535 × 177 × 267 mm – 21"
4,4 kg

2U
Lakovaná ocel
Světle šedá RAL 7035

483 × 88 × 267 mm – 19"

` RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Accessories on the pages O70–O78

Příslušenství na str. O70–O78

2.5 kg

483 × 88 × 267 mm – 19"
2,5 kg

` ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY
Order Code / Objednací kód
85CU.00/0001F
85CU.50/0001F
85CU.60/0000F

Name / Název
ORSM 4 – 19"
ORSM 4 – 21"
ORSM 6 – 19"

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

OPTICAL DISTRIBUTION BOXES FOR DATA CABINETS | OPTICKÉ ROZVADĚČE DO DATOVÝCH SKŘÍNÍ

