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PRZEZNACZENIE ROZDZIELNICY 
 

 

Przeznaczeniem rozdzielnicy jest: 
 

ochrona znajdujących się w niej urządzeń przez szkodliwym 

oddziaływaniem zewnętrznych czynników środowiskowych ; 
 

ochrona przed nieuprawnionym dostępem oraz działaniem - w tym niszczącym - ze 

strony osób postronnych; 
 

zapewnienie właściwych warunków temperaturowych, wymaganych przez montowane 

w niej urządzenia; 
 

zapewnienie możliwości wykonania w niej pożądanych połączeń oraz 

zamocowanie przewidzianych złącz i urządzeń światłowodowych 
 

 

DANE TECHNICZNE 
 

 

WYMIARY, WAGA, STOPNIE ZAPEWNIANEJ OCHRONY 
 

1. Wymiary zewnętrzne: rozdzielnicy z postumentem/wewnętrzne (użytkowe) komory :  
Wysokość- 1360/615 (przy tylnej ścianie)mm  
Szerokość- 620/616 mm  

Głębokość - 445/401mm 
 

Waga - 19,00 kg (bez dodatkowego wyposażenia)  

Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i cieczy - IP 34,  zgodnie z normą 
 

PN-EN 60529:2003  

Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi - IK 10, 

zgodnie z PN-EN 50102:2001 AC 2011 ( PN-EN-62226:2002) 
 

 

MATERIAŁY/PODZESPOŁY 
 

1. Część górna rozdzielnicy:  
a) wykonana z blachy aluminiowej – 1,5 mm; EN-AW 5754 (PA-11) - malowanej 

proszkowo  
b) wyposażona w:  

zdejmowalne, zamykane klamką drzwi  
dwa aluminiowe zapasy kabla ( o średnicach 170 oraz 380mm) zamocowane 

na stałe do tylnej ściany komory  
1 wysuwany moduł komutacyjny 

demontowalną podłogę 

2. Cokół/postument rozdzielnicy  
a) wykonany z blachy aluminiowej (odpowiednio giętej/profilowanej) – o grubości 

1,5 mm; typ EN-AW 5754 (PA-11)  
b) wyposażony w otwory – w dolnej części ścianek bocznych – umożliwiające 

wprowadzenie i wyprowadzenie kabli światłowodowych  
3. Moduł komutacyjny – wykonany z blachy aluminiowej 1,5mm, malowanej proszkowo  
4. Prowadnice teleskopowe umożliwiające wysuwanie i demontaż modułu komutacyjnego – 

wykonane z żelaza - 2 szt. 



5. Podłoga – płyta aluminiowa, malowana proszkowo, mocowana przy wykorzystaniu 4 

zapadek zatrzaskowych  
6. System zamknięcia :  

a. klamka z zamkiem bębenkowym uruchamiająca płytę rygli, zamykana kluczem  
b. dwupunktowe rygle metalowe  

7. Uszczelki:  
a) gąbka samo rozprężająca- zabezpieczająca „przejście” kabli światłowodowych z 

cokołu/postumentu słupka do obudowy górnej  
b) uszczelka polimerowa – zabezpieczająca drzwi  

8. Zestawy uchwytów służących do mocowania kabli światłowodowych (przy 

wykorzystaniu „przykręcanych uchwytów opasek) zamocowane na tylnej ściance 

cokołu/postumentu – 2 zestawy po  
a. 8 uchwytów 15x10mm  
b. 2 uchwyty 23x16mm  

9. Plastikowe uchwyty kablowe pojedyncze – 18szt.  
10. Plastikowe uchwyty kablowe krzyżakowe – 2 szt.  
11. Filtr – standardowo kategoria G3 

 
 

 

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI 
 

Wszelkie elementy aluminiowe malowane proszkowo, farba typu IGP-DURA®pol 68 
 

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian dot. wykończenia powierzchni. 
 
 

 

WYPOSAZENIE STANDARDOWE 
 

1. System filtracji  
a) rozdzielnica wyposażona w otwory wentylacyjne usytuowane bezpośrednio nad 

zdejmowalnymi drzwiami - przepływ powietrza wyłącznie poprzez zastosowany 

filtr  
b) standardowa klasa filtracji - G3 (inna do uzgodnienia);  
c) miejsce przejścia kabli - pomiędzy częścią dolną (cokołem wkopywanym w 

ziemię), a komorą górną rozdzielnicy - zabezpieczane samo rozprężającymi się 

uszczelkami dociskającymi przeprowadzane kable.  
2. Drzwi  

a. pełne - jednoelementowe, zdejmowalne  
b. zamykane – w swojej górnej części - za pomocą klamki z zamkiem bębenkowym 

uruchamiającej rygle. System ryglowania dwupunktowy (prawo-lewo). Klamka 

zabezpieczana/zamykana kluczem.  
c. w dolnej części - drzwi - wyposażone w zaczep umożliwiający zamocowanie ich 

do obudowy, a następnie, po dociśnięciu, zamknięcie drzwi przy pomocy klamki.  
3. Moduł komutacyjny - wysuwany na prowadnicach, z możliwością demontażu - 

umożliwiający zamocowanie:  
a. 108 adapterów SC Duplex  
b. 10 złącz centrujących SC Simplex  
c. 9 tacek spawów  
d. splittera PLC 



e. 18 pojedynczych, plastikowych uchwytów kablowych  
f. 2 plastikowych uchwytów krzyżakowych  

4. Czteroramienne uchwyty zapasu kabla w obudowie górnej – 2 szt. (o średnicach 170mm 

i 380mm) 
 

 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
 

 

1. Konstrukcję słupka stanowią:  
a. Aluminiowy cokół/postument o wysokości 630mm służący do jego częściowego 

zakopania, do którego mocowana jest przy wykorzystaniu 12 śrub M6x15mm ( z 

podkładkami) obudowa górna.  
b. aluminiowa obudowa górna (ze zdejmowanymi drzwiami) wraz z zamocowanymi 

do niej stelażami zapasu kabla oraz wysuwanym modułem komutacyjnym: 

c. moduł komutacyjny umożliwiający zamocowanie złącz, urządzeń 

światłowodowych oraz zamocowanie zapasów kabli. 

 

2. Zastosowane rozwiązania umożliwiają:  
▪ swobodny dostęp do wnętrza szafy oraz modułu komutacyjnego bez konieczności jego 

zdejmowania;
  

▪ montaż i demontaż modułu komutacyjnego bez konieczności użycia narzędzi
 

 

▪ swobodny dostęp do uchwytów przeznaczonych do mocowania wprowadzanych do 
rozdzielnicy kabli światłowodowych (zamocowanych do tylnej ścianki 
cokołu/postumentu) - po zdjęciu płyty podłogowej;

  

▪ zamocowanie wprowadzanych do rozdzielnicy światłowodów przy wykorzystaniu 
opasek zaciskowych do „przykręcanych uchwytów opasek” zamocowanych na tylnej 
ściance cokołu/postumentu;

  

▪ bardzo dużą swobodę w zakresie aranżacji i wykorzystania wnętrza 
rozdzielnicy/przełącznicy;

  

▪ zabezpieczenie wnętrza rozdzielnicy i znajdujących się w nim urządzeń przed 
oddziaływaniem zewnętrznych warunków środowiskowych

  

▪ zapewnienie standardowo - stopnia ochrony przez wnikaniem obcych ciał stałych i cieczy na 
poziomie IP 34;

  

▪ zapewnienie stopnia ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi na poziomie 
IK 09;

 

▪ przenoszenie/przewożenie  rozdzielnicy/przełącznicy (bez dodatkowego obciążenia)
 

 

w sposób ogólnie stosowany bez konieczności stosowania szczególnych punktów 

mocowania. Przenoszenie ręczne lub mechanicznie w sposób zapobiegający 

uszkodzeniu powłoki lakierniczej. 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Materiały zastosowane przy konstrukcji oraz w procesie produkcji rozdzielnicy zgodne 

są z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/65/UE.  
2. Rozdzielnica/przełącznica dostarczana jest zmontowana - na palecie. Ewentualny demontaż 

(cokołu/postumentu dolnego od obudowy górnej) polega na odkręceniu 12 śrub 

M-6x15mm 



3. Dane do obliczania mocy oddawanej przez powierzchnie obudowy - w przypadku 

stosowania wewnątrz rozdzielnicy urządzeń emitujących ciepło: 
▪ Skuteczna, emitująca moc powierzchnia obudowy - 1,785m

2  

▪ Współczynnik przepływu ciepła dla blachy aluminiowej – 200W/m
2
K 

Obliczenia zgodnie z wzorem P=K x A x (Twew-Tzew), gdzie:
  

P – moc oddawana przez powierzchnę szafy  

K- współczynnik przepływu ciepła dla zastosowanego materiału przy 

powietrzu statycznym  

A – emitująca moc (skuteczna) powierzchnia szafy 

Twew – temperatura pożądana wewnątrz szafy (
0
C) 

Tzew- temperatura zewnętrzna (otoczenia) 
 
 
 
 

 

GWARANCJA 
 

Gwarancja na szafy produkowane przez „Cyberteam” Sp. z o.o. wynosi odpowiednio: 

▪ 25 lat na korozję
  

▪ 5 lat na uszczelki
 

 

Serwis pogwarancyjny realizowany jest bezterminowo 
 
 

 

UWAGA: Gwarancją nie są objęte filtry, których żywotność uzależniona jest od środowiska w 

którym szafa funkcjonuje. Zaleca się kontrolę stanu filtrów co 3 m-ce. Wymiana zależna od 

stopnia zanieczyszczenia - nie rzadziej niżeli co 6 m-cy. 


