
Szafka stanowi ochronę przed mechanicznym uszkodzeniem sprzętu 
telekomunikacyjnego w budynkach mieszkalnych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1289) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

1. Dane techniczne:
   wymiary zewnętrzne/użytkowe: 344x344x102mm/298x298x100mm
   otwór dostępowy/montażowy - 300x300mm
   waga - 3,5kg
   optymalne wymiary wnęki montażowej - 310x310x110mm 
   (przy osadzaniu pianką montażową)
   materiał wykonania - blacha stalowa S235 o grubości 1mm         
   cechująca się:
        wysoką wytrzymałością na rozciąganie
        wysoką wytrzymałością zmęczeniową.

stosowana na konstrukcje spawane, nośne i obciążone dynamicznie, 
zabezpieczona powłoką malarską nałożoną w technologii piecowej - 
kolor RAL 7035.
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1.2 Wyposażona standardowo w:
    nowatorskie rozwiązanie nie determinujące orientacji szafki w zakresie położenia „sufit-podłoga” -  możliwość montażu „do góry nogami” przy zachowaniu pełnej   
    funkcjonalności
    kołnierz maskujący o szerokości 25mm - montowany po osadzeniu skrzynki
    drzwi jednoskrzydłowe, które - dzięki rozwiązaniu nie determinującemu orientacji szafki - mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę bez konieczności ich 
    przekładania
    aluminiowy panel montażowy zawierający otwory umożliwiające montaż:
        6 gniazd antenowych typu F (pod kabel koncentryczny),
        10 złącz RJ-45 Keystone
        2 adapterów światłowodowych typu SC Duplex;

mocowany prostopadle do tylnej ściany szafki

    zamocowaną na stałe (do tylnej ściany szafki)  ryflowaną płytę montażową o wymiarach 160 x 290 mm;
    zamek przesuwny z tworzywa sztucznego ryglujący drzwi jednopunktowo,
    zawias sprężynowy wsuwany -umożliwiający beznarzędziowy demontaż drzwi
    8 otworów kablowych fi 29 (po dwa na każdej z ścian bocznych, górnej i dolnej)

1.3 Konstrukcja szafki zapewnia:
    możliwość wprowadzania kabli do jej wnętrza bezpośrednio „z muru”, a tym samym zwiększone bezpieczeństwo kabli
    podział wnętrza  - tworzony przez panel montażowy - na dwa obszary:
        obszar spawania włókien światłowodowych i gromadzenia zapasu kabla (o wymiarach 160x290mm) -  umożliwiający montaż tacki spawów12/24 spawy / 
        światłowodowej kasety spawów, zabezpieczany dodatkowo pokrywą zamykaną dwoma zapadkami zatrzaskowymi,
        obszar komutacyjno-montażowy z ryflowaną płytą montażową - umożliwiający organizację i zabezpieczanie kabli min. poprzez ich mocowanie do płyty przy 
        wykorzystaniu opasek zaciskowych

W każdym z powyższych obszarów znajdują się po 4 otwory umożliwiające wprowadzanie/wyprowadzanie kabli.

    odporność - przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi - na poziomie IK 09
    zwiększona funkcjonalność z uwagi na możliwość otwierania drzwi na prawą lub lewą stronę
    ciągłość elektryczną - przez przewodzące części konstrukcyjne obudowy.

Szafka w części podłączeniowej (powyżej lub poniżej płyty komutacyjnej w zależności od sposobu montażu szafki) posiada przestrzeń o wymiarach 
25,5x16,5x10cm. Umożliwia to instalację np:
- Końcówek ONT sieci xPON,
- Urządzeń sieciowych, np.: routerów klienckich,
- Rozdzielaczy sygnału TV,
- Listwę zasilającą,

UWAGA - w przypadku wykorzystania szafki do montażu urządzeń elektrycznych szafki winny być uziemione. Na  uziomy należy stosować taśmy lub 
przewody o minimalnym przekroju 6 mm2. W celu zabezpieczenia uziomu przed samoczynnym odkręceniem należy stosować podkładkę zębatą pomiędzy 
zaciskiem uziomu a nakrętką dociskową.
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stal malowana proszkowo, wkładka wykonana z aluminium

310x310x110mm (przy osadzaniu pianką montażową)

2 szt.

344x344x102mm/298x298x100mm

300x300mm

Materiał:

Optymalne wymiary wnęki montażowej:

Otwory kablowe fi.23:

Otwory pod gniazda antenowe:

Otwory pod gniazda Keystone RJ-45:

Otwory pod adaptery SC Duplex:

Wymiary zewnętrzne/użytkowe:

Otwór dostępowy/montażowy:

3,5 kg

5901225203427

Waga:

EAN-Code:

3 szt.

6 szt.

6 szt.
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