Rozvadìèe MODline, náøadí a pomùcky
Modul MODline naí nabídky pøedstavuje soubor montáních prvkù a instalaèních pomùcek pro vnitøní a areálové kabeláe. Datové a nástìnné rozvadìèe
dùleité prvky kabeláního rozvodu v uzlech a centrech, jejich hlavním úkolem je poskytnout dostatek prostoru pro montá kabeláních propojovacích a
zakonèovacích prvkù, poskytnout místo pro napájení a vhodnou klimatickou a EMC ochranu pro montá aktivních komunikaèních jednotek datové èi telefonní sítì
a zajistit pøimìøený kabelový management nejen pro køíové propojení a pøipojení aktivních jednotek v uzlu, ale také pro vstupující metalické a optické kabely
horizontálního èi páteøního rozvodu. Pøi instalaci metalických rozvodù strukturovaných kabeláí je podstatný faktor pøesné dodrení postupù zakonèování kabelù.
Pouití kvalitních nástrojù je významný pøedpoklad zajitìní vysoké kvality instalace. Proto, abychom naim partnerùm zajistili optimální instalaèní podmínky
nabízí nae firma kabelání instalaèní nástroje pøedního specializovaného svìtového výrobce tìchto nástrojù - americké spoleènosti Paladin Tools V moderních
kabeláních systémech je pro správné dokumentování sítì s její rostoucí velikostí a sloitostí nutné pouívat efektivní, pøehledný a trvanlivý systém znaèení
portù, kabelù a zásuvek. Pøi výbìru systému znaèení je tøeba klást dùraz na jednoduchost, pøehlednost a stálost. Proto jsou na trhu nabízeny speciální tiskárny
etiket a títkù nabízející celou øadu automatických funkcí pro tvorbu a tisk. Kvalitní tiskárny vyuívají termotransfer tisk, který zaruèuje odolnost proti vnìjím
vlivùm (voda, otìr apod.) a s tím spojenou dlouhodobou èitelnost údajù. Nabídka MODline obsahuje precizní systém potisku BRADY uívaný jako jeden z
nejlepích a nejpouívanìjích ve svìtì.

Nabídka:
Stojanové rozvadìèe: 19 stojanové rozvadìèe MODNET jsou urèeny pro osazení prvky
datových a telekomunikaèních rozvodù. Souèástí rozvadìèe jsou 4 nosné lity pro montá
panelù, organizerù kabelù a dalího pøísluenství. Dno rozvadìèe a zadní stìna jsou
vybaveny otvory pro ventilaci a vstupy pro pøívod kabelù. Boèní kryty a zadní kryt jsou
odnímatelné a uzamykatelné. Pøední dveøe jsou prosklené a uzamykatelné. Rozvadìè mùe
být vybaven stavitelnými patkami nebo otoènými koleèky. Na pøání mohou být provedeny
ve zvýeném klimatickém krytí a elektromagnetickém stínìní.
Nástìnné rozvadìèe: Nástìnné 19" rozvadìèe MODNET jsou urèeny pro osazení
zakonèovacími a propojovacími prvky instalací meního rozsahu. Skládají se z prosklených
uzamykatelných dvíøek, pevného zadního dílu a výklopného pøedního dílu. Zadní díl
rozvadìèe mùe být zavìen na stìnu pøímo nebo, pøi nerovnostech podkladu, pomocí
rámù. Mimo to nabízíme i kompaktní kabinet Molex PN CompactLAN se stylovým designem. I tento je urèen pro nástìnnou instalaci,
poskytuje 8U montáního prostoru pro polici, kabelový management a propojovací panely s 10 montáí. Nástìnné rozvadìèe
umoòují snadný pøístup k zakonèení kabelù a bezpeènost proti neádoucí manipulaci.
Optické rozvadìèe: Optické rozvadìèe umoòují zakonèování, spojování a propojování optických i metalických kabelù a
zabezpeèují mechanickou ochranu vláknových a kabelových spojù. Rozvádìèe jsou nabízeny v iroké kále provedení (na zeï, na
sloup, pod omítku, samostatnì stojící sloupek, montá do datové skøínì) a umoòují uloení celé øady optických konektorù (svárù).
Rozvadìèe ORM a HORM splòují podmínky pro pouití jak ve vnitøním tak i venkovním prostøedí.
Instalaèní nástroje: Paladin Tools zaráecí nástroje slouí pro kvalitní zakonèení kabelu v KATT záøezových konektorech. Tyto
universální zaráecí nástroje je moné pouít jak ke konektorování Molex PN konektorù tak i dalích konektorù kompatibilních s
Krone, LSA èi AT&T 110 systémem. Zaráecí nástroje jsou vybaveny zaráecí hlavou s výmìnnou èepelí. V naí nabídce máme
kompletní spektrum zaráecích nástrojù od profesionálních s anatomickou rukojetí a prodlouenou ivotností, pøes standardní
zaráecí nástroje a po jednoduché zaráecí nástroje a irokou nabídku výmìnných èepelí.
Pomocné instalaèní nástroje jsou urèeny k ulehèení a zrychlení práce pøi instalaci.
Tiskárny a títky: Kvalitní tiskárny títkù BRADY vyuívají termotransfer tisk, který zaruèuje odolnost proti vnìjím vlivùm (voda, otìr
apod.) a s tím spojenou dlouhodobou èitelnost údajù. Komplexní øada títkù je pøizpùsobená jak rozmìrovì, tak i funkènì na míru k
jednotlivým popisovaným èástem optických i metalických rozvodù.

Výrobci:
Molex Premise Networks jako jedna z divizí Molex Inc., která je druhým nejvìtím svìtovým
výrobcem konektorù, nabízí spièkové technologie pro konektorování pøedevím optických vláken.
Technologie Molex Xpress Epoxy a Express Lock patøí mezi nejspolehlivìjí a nejkonfortnìjí a
také nejpouívanìjí zpùsob zakonèování optických rozvodù konektorováním.
Nadnárodní spoleènost BRADY Co. je nejvìtí svìtový výrobce irokého spektra títkù a etiket pro
popis nejen prvkù strukturovaných kabeláí a kvalitních tiskáren pro jejich popis.
Paladin Tools connectool Inc. z USA je pøedním svìtovým výrobcem instalaèních nástrojù pro
telekomunikace a slaboproudé instalace.
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pøedstavuje úplný soubor prvkù potøebných pro realizaci zakonèení datových rozvodù v rozvadìèích.
nabízí pièkové technologie Molex pro konektorování optických vláken.
ve své nabídce pøedstavuje jedinìèné, universální a snadné øeení pro znaèení kabeláí od spoleènosti BRADY.
nabízí iroké spektrum prvotøídních instalaèních nástrojù Paladin Tools pro instalaci optických i metalických rozvodù.

Podrobné informace:
Struktura sortimentu MODline:

! Stojanové rozvadìèe a rámy
! 19 Stojanové skøínì - 15÷45U, 600x600mm, 600x800mm,
800x800mm.

! 19 Kolokaèní datové skøínì - 47U, 600x600mm,
600x900mm.

! 19 Stojanové rámy - 42÷60U, 600x600mm.

! Nástìnné rozvadìèe a zakonèovaní krabice
! 19 Nástìnné dvojdílné datové skøínì - 9÷17U, 600x583mm.
! 19 Nástìnné datové skøínì - 9÷17U, 550x570mm.
! 19 Nástìnné boèní skøínì - 3÷12U, 600x244mm,
600x329mm, 600x374mm.

! 10 Rozvadìè jednodílný 8U.

! Rozvadìèe pro optické sítì
! Optický rozvadìè na i pod omítku - 4÷96 vláken ST, FC, SC, E2000.
! Optické rozvodné skøínì 47U.
! Hybridní rozvadìè na i pod omítku - 12÷96 vláken ST, FC, SC, E2000, LC.
! Nástìnný optický rozvadìè pro - 8÷24 vláken, SC, ST.
! Vystrojení a pøísluenství rozvadìèù
! Vyvazovací panely 1U, 2U, prostupové panely 1U, zaslepovací panely 1U, 2U a 3U.
! Zásuvkové panely 1U - 5x chránìné zásuvky 230V, ventilaèní jednotky s prostorovým termostatem.
! Police 1U nebo 2U, výsuvné i pevné, montání sady, zámky, vymezovací prvky a osvìtlení.
! Instalaèní nástroje metalických kabeláí
! Zaøezávací nástroje pro záøezové bloky AT&T, Krone, nebo 110, vymìnitelné èepele.
! Nástroje na odstraòování izolace kabelù pro d= 2÷35 mm.
! Konektorovací kletì pro konektory RJ11 ÷ RJ45 se zastøihávacím mechanismem.
! Sady instalaèních nástrojù a pøísluenství, obsahují konektorovací kletì, odstraòovaè izolace, verifikaèní mìøící pøístroje.
! Instalaèní nástroje optických kabeláí
! Konektorovací sada Molex - SC,ST Express Epoxy, kletì, nástroje.
! Sváøeèka a lámaèka pro svaøování optických vláken.
! Instalaèní kletì pro optiku na odstranìní jednotlivých izolací.
! Systém znaèení kabeláí
! Tiskárny etiket a títkù TLS 2200, pøenosná pro vechny druhy títkù.
! Tiskárny etiket a títkù PC LINK, pouze k pøipojení k PC, pro vechny druhy títkù.
! Tiskárny etiket a títkù ID Pro, pøenosná, osobní, tisk pouze na souvislé pásky.

Související produkty:
! Strukturované kabeláe (informace jsou obsaeny v nabídce Strukturované kabeláe Molex PN a Metalické datové rozvody
Catway).
! Optické vláknové rozvody (informace jsou obsaeny v nabídce Optické kabelání rozvody MODlight).
! Optické trubièkové rozvody (informace jsou obsaeny v nabídce Optické trubièkové rozvody MODblow).
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