
Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna STZ 30U 19" o 
wymiarach 1729/816/625 z ochroną szczelności IP56 
montowana na cokół aluminiowy 800x600 lub postument 
betonowy

Całość korpusu wykonana z aluminium co decyduje o 
odporności na korozję oraz niewielkiej wadze - zaledwie 
49kg. Dzięki temu szafa  jest idealną alternatywą dla 
stalowych szaf innych producentów.

Idealna przy budowie sieci FTTX. Szafa stanowi ochronę 
przed mechnicznymi uszkodzeniami sprzętu 
telekomunikacyjnego dzięki klasie szczelności IP56 oraz 
mechanicznej IK10. 

Wewnątrz szafy zajdują się szyny rack 19"wysokości 30U z 
możliwością regulacji przód - tył 135 mm. Metalowe 
zawiasy z zatopionymi śrubami uniemożliwiają ich 
odkręcenie od zewnątrz.

Specjalne przystosowane miejsce w górnej części szafy 
umożliwia montaż 4 wentylatorów z specjalnych płytkach 
montażowych. Podłoga szafy z możliwością demontażu
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Szafa telekomunikacyjna
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Opis

625 mm

2 szt. fi.27, 1 szt. fi. 45. 

1420 x 761 x 576 mm(wys x szer x gł)

1 szt.

49 kg

1 szt.

1729 mm 

816 mm

Głębokość:

Otwory montażowe:

Zamek hermetyczny:

Wymiary użytkowe:

Drzwi:

Wysokość:

Szerokość:

Specyfikacja techniczna

aluminium malowany proszkowo RAL7035

IP 56

IK 10Odporność mechaniczna:

Materiał:

Waga:

Klasa szczelności:

montażu dławic. W podłodze zamontowany system filtrów M5 wymiennych dla zapewnienia filtracji szafy. 

Drzwi zamykane mosiężnym hermetycznym zamkiem dwupunktowym zostały dodatkowo zabezpieczon uszczelką polimerową dzięki 
czemu wnętrze szafy jest hermetycznie odizolowane i zabepieczone przed wilgocią.

Wysunięty o ok. 0.5cm poza drzwi szafy daszek posiada otwory wentylacyje zabezpieczone od wewnątrz filtr M5 pozwalającą na 
odprowadzenie nadmiaru wilgoci.  

Zaleca się kontrolę stanu filtrów co 3 m-ce. Wymiana zależna od stopnia zanieczyszczenia:
• filtr w płycie podłogowej szafy - nie rzadziej niżeli 6-9mcy
• filtry w kasetach górnych – nie rzadziej niżeli 18 miesięcy.
Filtry dostępne u Producenta szafy.

Klasa szczelności  IP56, odporność mechaniczna IK10.

Zgłoszono do patentu kasety filtracyjne P.422067

posiada otwory kablowe (do wybicia)  fi.27 oraz fi. 45 na z możliwością


