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Installatører sparer tid og penge med
pretermineret fiberløsning
Schneider Electric er nu klar med plug & play-løsning til datainstallationer med
preterminerede fiberkabler, som gør det hurtigere og nemmere for installatører at
gennemfører effektive fiberinstallationer uden risiko for fejl.
Installation af fiberkabler er ofte en tidskrævende opgave, som kræver
specialviden og specialværktøj. Samtidig er der altid en vis risiko for fejl. Men
nu bliver det nemt for installatøren at installere fiber - hurtigt og uden risiko
for tidskrævende, kostbare fejl.

Schneider Electric udvider nemlig sit brede sortiment af Actassinetværksprodukter med en serie preterminerede fiberkabler. De færdige
kabler har 12 fiberforbindelser i en enkelt konnektor og kommer i udvalgte
standardlængder til både multimode og singlemode.
Læs også: Datakonnektor certificeret til fremtidens datainstallation
Foruden de nye fiberkabler introducerer Schneider Electric et antal
preterminerede paneler og kassetter. De fås i flere forskellige størrelser og
konfigurationer, så der altid er en færdig plug & play-løsning til en lang
række installationsbehov.
Den preterminerede Actassi-fiberløsning er forberedt til fremtidens 40 og 100
GB netværk og understøtter effektiv MAC (moves, adds & changes). Resultatet
er en fremtidssikret netværksinstallation med kort installationstid og færre
anlægs- og driftsudgifter.
Video: Pretermineret Fiberkabler
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Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2013 opnåede de
over 150.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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