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Rozdzielnica światłowodowa zewnętrzna 1400/460/210 
przystosowana do montażu na zewnątrz. Idealna przy budowie sieci 
FTTX. Całość składa się z dwóch części - dolna stanowi postument 
służący do wkopania w ziemię o wysokości 760mm oraz górna - 
posiadająca wewnątrz demontowalny, uchylny moduł umożliwiający 
zamontowanie tacki spawów swiatłowodowych, organzier kabli, 
uchwyt wprowadzający peszel ( rurę ochwonną fi37). 

Moduł posiada pole komutacyjne o pojemności 72J ( 36 otworów 
pod adaptery SC Duplex).  W przegrodzie modułu znajduje się 
również miejsce pod złącza centrujące 3x Simplex. Moduł 
mocowany w korpusie za pomocą magnesu neodymowego. Pod 
modułem znajduje się wydzielone miejsce pod zapas kabla. 
Dodatkowo mozliwość montażu splittera PLC. Pokrywy modułu z 
łatwością można zdemontować dzieki blokadom zatrzaskowym. 

Drzwiczki wraz  klamką zabezpiecozne zostały dodatkową uszelką 
uniemożliwiającą przedostanie się wilgoci. 

Całość korupusu łącznie z częścią wkopywaną w ziemię 
wykonana z aluminium co decyduje o odporności na korozję oraz 
niewielkiej wadze - zaledwie 11kg. 
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Słupek FTTH
1400/460/210

1

210mm

aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7035

12szt plastikowe + 6szt aluminiowe

11,30kg

1400mm

460mm

Głębokość:

Materiał:

1sztKlamka z zamkiem bębenkowym:

Waga:

Organizer kabli:

2sztUchwyt mocowania peszelu fi37:

EAN-Code:

Wysokość:

Szerokość:



Cyberteam Sp. z o.o.
E-mail: cyberteam@cyberteam.pl
www.cyberteam.pl

ul. Strefowa 8,
22-400 Zamosc

Rozdzielnica światłowodowa 
zewnętrzna

2

Uchwyt fi 37
mocowanie peszla

3

Zdejmowany panel 
czołowy
szuflady przełącznicy
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Zdejmowana pokrywa 
szuflady przełącznicy

2

Ramiona stelaża na 
zapas rurek i kabli

4

Daszek profilowany ze 
spadkiem

6
Magnez neodymowy 
stabilizuje zamkniętą 
szufladę
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Słupek FTTH
1400/460/210

Płyta montażowa na 
rurki i kable

7

Mocowanie tacek 
spawów na śrubie

3

Wyjmowalny panel na 
adaptery 36xSC 
Duplex i 3xSC Simplex

2 4x organizery na kable 
od splitera i patchcor-
du

1

12x organizer 

pigtaile

4

6x organizer metalowy 
na tuby i pigtaile

5

ABS Box za pomocą 
wkrętów

6

Zawias sprężynowy 
umożliwia wyjęcie szuflady 
ze słupka do spawania
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