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ORSL AP 300 
ORSL AP 600 | HIGH DENSITY CABINET 

OPTICKÁ ROZVODNÁ SKŘÍŇ

ENENE
 High-capacity stand distribution cabinet is designed for the installation of 19" 

technology outdoors. There is prepare the space for the placement of the optical 

interconnected patchcords reserve on the right. Distribution cabinet is designed for 

the assembly of 19" optical distribution boxes and for the installation of active com-

ponents.

 Height 42U

 Easy module system

 Cable inputs from bottom or from top

 Easy access to cables and fibers

 Option to terminate all the types of cables and micro ducts

 Horizontal and vertical organization of patchcords

 Easy assembly

 Extensive accessories

 Optional final finish

 Possibility of right or left version

CZCZC
 Velkokapacitní stojanový rozvaděč je určen pro instalaci 19" technologií ve 

vnitřním prostředí. V pravé části je připraven prostor pro uložení rezerv optických 

propojovacích patchcordů. Rozvaděč je určen pro montáž 19" optických van a insta-

laci aktivních zařízení.

 Výška 42U

 Jednoduchý modulový systém

 Vstup kabelů ze spodu nebo ze shora

 Snadný přístup ke kabelům a vláknům

 Možnost ukončení všech typů kabelů i mikrotrubiček

 Horizontální a vertikální organizace patchcordů 

 Snadná montáž a údržba

 Široké příslušenství

 Volitelná povrchová úprava

 Možnost pravé i levé verze

 RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Hinged ODF ORMPV 1U/2U Výklopný rozvaděč ORMPV 1U/2U

Splice trays Kazety na sváry

Splice holders Držáky svárů

Lid Víčko
Another accessories on the pages O72–O78 Další příslušenství na str. O72–O78

ORSL AP 600

ORSL AP 300

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA 

Colour Light grey RAL 7035
Bushings Brushed inlets
Material Painted steel
Dimensions 2165 × 900 × 300 mm / 2000 × 900 × 600 mm
Weight (netto) 15 kg / 25 kg
Weight (brutto) 65 kg / 75 kg

Barva Světle šedá RAL 7035

Průchodky Kartáčové prostupy

Materiál Lakovaná ocel

Rozměry 2165 × 900 × 300 mm / 2000 × 900 × 600 mm

Hmotnost (netto) 15 kg / 25 kg

Hmotnost (brutto) 65 kg / 75 kg


