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ORS 1/300 
ORS 1/600 | HIGH DENSITY CABINET 

OPTICKÁ ROZVODNÁ SKŘÍŇ

ENENE
 The ORS 1/300 and 1/600 optical distribution cabinet is designed for the 

placement of 1920 optical connectors indoors in a CENTRAL OFFICE. The distribu-

tion box allows to terminate and lead out any type of optical cables to main optical 

node.

Capacity of 1920 optical connectors

Two separarte sections, 20 modules each

Module construction (48 optical connectors)

Module for placement of splice trays/patchcord reserves

Easy access – double rotating system (frame/module)

Connector pannel E2000, SC simplex, LC duplex

Placement up to 5 m of optical fiber

Easy and variable management

Possibility of installing passive elements into the modules

Frame locking in the open position

Recommended patchcord diameter 1.8 mm

CZCZC
Optická rozvodná skříň ORS 1/300 a 1/600 je určena k uložení 1920 optických 

konektorů ve vnitřním prostředí v centrálním uzlu (CENTRAL OFFICE). Koncepce roz-

vodné skříně umožňuje ukončení a vyvedení optických kabelů až do místa hlavního 

optického uzlu.

Kapacita 1920 optických konektorů

Dvě samostatné sekce po 20 modulech

Modulová konstrukce (48 optických konektorů)

Modul pro uložení optických kazet/rezerv patchcordu

Snadný přístup – dvojitý otočný systém (rám/modul)

Konektorový panel E2000, SC simplex, LC duplex

Uložení rezervy optického vlákna příchozího kabelu 5 m

Jednoduchý a variabilní management

Možnost instalace pasivních prvků do modulů

Aretace rámu v otevřené poloze

Doporučený průměr patchcordů 1,8 mm

 RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Splice trays Kazety na sváry

Splice holders Držáky svárů

Lid Víčko
Another accessories on the pages O61, O72–O78 Další příslušenství na str. O61, O72–O78

 TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA 

Colour Light grey RAL 7035
Material – distribution box Painted steel
Dimensions 2200 × 1200 × 300 mm / 2200 × 1200 × 600 mm
Weight (netto) 195 kg / 215 kg
Weight (brutto) 235 kg / 260 kg

Barva Světle šedá RAL 7035

Materiál – rozvaděč Lakovaná ocel

Rozměry 2200 × 1200 × 300 mm / 2200 × 1200 × 600 mm

Hmotnost (netto) 195 kg / 215 kg

Hmotnost (brutto) 235 kg / 260 kg


