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1.3 Stela¿e, szafy

1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du¿ej

QuanteTM ID Multi
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Opis

Charakterystyki techniczne
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Stela¿ Quante ID Multi jest pionowym stela¿em o pojemnoœci od
œredniej do du¿ej. W standardzie stela¿ dostosowany jest do
bloków strony liniowej/centralowej SID i ID 3000. Dostêpne s¹ dwa
rodzaje stela¿y - podstawowy i rozszerzony.

Obydwa stela¿e maj¹ dwa pionowe elementy z ze skokiem 225 mm
do mocowania ró¿nego typu stela¿y monta¿u tylniego. ID Multi
zaprojektowano do mocowania dwóch bloków ID 3000 bez stela¿y
monta¿u tylniego. Do zamocowania modu³ów ID 3000 nale¿y u¿yæ
profili monta¿owych ID 3000. Stela¿e ID Multi dostêpne s¹
w wysokoœci 2400 mm i 2800 mm.

Ka¿dy zespó³ stela¿a dostarczany jest z:
Stela¿ podstawowy

-1 komplet odbojnicy

-1 szyna monta¿owa

-1 komplet pó³ki kablowej

-1 zestaw uziemiaj¹cy

Stela¿ rozszerzony

-1 zestaw rozszerzaj¹cy

-1 szyna monta¿owa

-1 komplet pó³ki kablowej

-1 zestaw uziemiaj¹cy

stela¿ wolnostoj¹cy

stela¿ do monta¿u naœciennego

Maksymalna pojemnoœæ dla jednego wolnostoj¹cego lub montowanego na stela¿a pionowego.
ctb =blok zakoñczeñ miedzianych

Wysokoœæ 2400 mm                                                                                 Wysokoœæ 2800 mm

ctb 100 par                    ctb 128 par ctb 100 par                    ctb 128 par

ID 3000

SID-C

QSA

QSA

11 x 100 par

9 x 100 par

8 x 100 par

6 x 100 par

ID 3000

SID-C

QSA

QSA

13 x 100 par

12 x 100 par

9 x 100 par

8 x 100 par

7 x 128 par

6 x 128 par

raster 22,5

raster 27,5

9 x 128 par

7 x 128 par

raster 22,5

raster 27,5
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Quante ID Multi w wersji wolnostoj¹cej

Quante ID Multi do monta¿u przyœciennego

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du¿ej

QuanteTM ID Multi

Stela¿ podstawowy                                                                                    41-302-01500
wersja wolnostoj¹ca o wysokoœci 2400 mm
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 45 kg

Stela¿ rozszerzony                                                                                     41-302-01600
wersja wolnostoj¹ca o wysokoœci 2400 mm
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 45 kg

Stela¿ podstawowy                                                                                    41-302-01800
wersja wolnostoj¹ca o wysokoœci 2800 mm
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 55 kg

Stela¿ rozszerzony                                                                                     41-301-01900
wersja wolnostoj¹ca o wysokoœci 2800 mm
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 55 kg

Stela¿ podstawowy                                                                                    41-301-01600
wersja wolnostoj¹ca o wysokoœci 2400 mm
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 40 kg

Stela¿ rozszerzony                                                                                     41-301-01700
wersja wolnostoj¹ca o wysokoœci 2400 mm
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 40 kg

Stela¿ podstawowy                                                                                    41-301-01800
wersja wolnostoj¹ca o wysokoœci 2800 mm
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 50 kg

Stela¿ rozszerzony                                                                                     41-301-01900
wersja wolnostoj¹ca o wysokoœci 2800 mm
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 50 kg
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Wyposa¿enie dodatkowe Quante ID Multi

Komplet kana³ów kablowych 41096-561 25
Jedn. zamówienia: 4 szt., Masa: 14,6 kg

Zaciski
do mocowania kabli ekranowanych o œrednicach zewnêtrznych

7,0 - 8,0 mm Masa: 0,12 kg 41027-557 00

8,5 - 9,5 mm Masa: 0,18 kg 41027-558 00

14,0 - 15,0 mm Masa: 0,28 kg 41027-559 00
Jedn. zamówienia: 100 szt.

Profil monta¿owy dla bloków ID 3000 z korytkiem monta¿owym

1730 mm (dla stela¿y o wysokoœci 2400 mm) 41141-596 30

2130 mm (dla stela¿y o wysokoœci 2800 mm) 41141-597 30
Jedn. zamówienia: 1 szt.

Stela¿e monta¿u tylnego
Jedn. zamówienia: 1 szt.

SID 100 par, raster 17,5 mm 79148-534 00

128 par, raster 17,5 mm 79148-542 00

SID 100 par, raster 22,5 mm 79148-532 00

128 par, raster 22,5 mm 79148-574 00

QSA100 par, raster 22,5 mm 79148-564 00

128 par, raster 27,5 mm 79148-565 00

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du¿ej

QuanteTM ID Multi
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QuanteTM TM/GB

TM/GB zaprojektowano aby umo¿liwiæ przejrzyste prowadzenie 
kabli po³¹czeniowych z wykorzystaniem specjalnych obszarów 
do niezale¿nego prowadzenia poziomych i pionowych kabli 
po³¹czeniowych. TM/GB charakteryzuje siê konstrukcj¹ 
modu³ow¹ i mo¿e byæ zaadaptowany do konkretnych wymiarów 
pomieszczeñ z prze³¹cznicami.

TM/GB jest konfigurowaln¹ prze³¹cznic¹ dla œrednich i du¿ych
central:

!Strona pionowa (strona liniowa) dostosowana do bloków 

zakoñczeñ kablowych lub modu³ów z³¹czowych

!Strona pozioma (strona wyposa¿enia) dostosowana do bloków 

centralowych (BRCP, BSTG)

!Czêœæ centralna z torami kablowymi zaprojektowana zosta³a 

do prowadzenia i utrzymywania du¿ej iloœci kabli 
po³¹czeniowych zapewniaj¹c maksymaln¹ dostêpnoœæ do nich

!Szyna uziemiaj¹ca na dole prze³¹cznicy MDF

!Stela¿e dostarczane wstêpnie z³o¿one, gotowe do monta¿u

!Akcesoria do mocowania

!Stela¿e monta¿u tylnego dla terminali strony liniowej musz¹ 

byæ zamawiane oddzielnie

!Bloki strony wyposa¿enia (BRCP i BSTG) mog¹ byæ 

zamontowane bezpoœrednio na stela¿u 

Opis

Wyró¿niki

!  Prze³¹cznica MDF dla central o du¿ej pojemnoœci

!  Du¿a pojemnoœæ kabli po³¹czeniowych

!  Odstêp 250 mm miêdzy elementami pionowymi

!  Przyjazne dla u¿ytkownika warunki obs³ugi kabli 
po³¹czeniowych

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du¿ej

Wolnostoj¹cy stela¿ pionowy/poziomy Quante TM/GB dla prze³¹cznic o du¿ej pojemnoœci
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Charakterystyka techniczna
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Liczba
poziomów

8                2535             2635

2885

3135

3385

3635             1000

1000

900

800

700                900

1000

1100

1200

1300             1700

1600

1400

1300

1100             1300             1000             2300

2550

2800

3050

3300

12

12

13

14

14

1200

1300

1400

1500

1500

1700

1900

2000

2785

3035

3285

3535

9

10

11

12

Ca³kowita
wysokoœæ

stela¿a

Pojemnoœæ strony liniowej na element pionowy

Minimalna
wysokoœæ

pod stropem
STC             STC C           STG IDC 3000 SID C 

D³ugoœæ
stela¿¹

monta¿u
tylnego

Liczba
stopni

zwijanej
drabinki

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Wolnostoj¹ca prze³¹cznica MDF TM/GB
Ka¿dy stela¿ jest wykonywany wed³ug konkretnego zamówienia.
W zwi¹zku z tym w zamówieniu nale¿y okreœliæ nastêpuj¹ce parametry:
- Liczba poziomów
- Liczba elementów pionowych

- Nowa prze³¹cznica MDF czy rozbudowa istniej¹cej
- Okreœlenie strony prze³¹cznicy

Stela¿e monta¿u tylnego dla bloków strony liniowej
Stela¿ monta¿u tylnego dla STC, STC C, z torami kablowymi

8-poziomowe stela¿e monta¿u tylnego C200942A0000

9-poziomowe stela¿e monta¿u tylnego (na zamówienie)

10-poziomowe stela¿e monta¿u tylnego C200943A0000

11-poziomowe stela¿e monta¿u tylnego C200946A0000

12-poziomowe stela¿e monta¿u tylnego C200944A0000

Zestawy mocuj¹ce dla kabli C206168A0000

Informacje na temat innych rozwi¹zañ dostêpne w biurze.

Zwijana drabinka dla TM/GB
12 stopni
13 stopni
14 stopni

QuanteTM TM/GB

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du¿ej

Wolnostoj¹cy stela¿ pionowy/poziomy Quante TM/GB dla prze³¹cznic o du¿ej pojemnoœci
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QuanteTM MS

Opis

!  Modu³owa konstrukcja stela¿y Quante MS czyni to 
rozwi¹zanie odpowiednim dla zastosowañ w prze³¹cznicach o 
ma³ej i œredniej pojemnoœci.

!  Obszerna gama elementów sk³adowych pozwala dopasowaæ 
ten produkt do indywidualnych wymagañ

!Stela¿ monta¿u tylnego w zale¿noœci od wymagañ 

³¹czeniowych

!Poprzeczne elementy rozszerzaj¹ce w³¹czaj¹c wersjê 19’’

!Nó¿ki stela¿y

!Tory kablowe

!Pierœcienie prowadz¹ce

!  System modu³owy

!  19’’ osprzêt

!  Szeroka gama wyposa¿enia dodatkowego

Wyró¿niki

Charakterystyki techniczne

Typ stela¿a monta¿u
tylnego

stela¿ monta¿u tylnego D1

stela¿ monta¿u tylnego D1

prosimy o kontakt

p³aska sztaba stalowa

STG 10 parowy 
stela¿ monta¿u tylnego

STG 8 parowy 
stela¿ monta¿u tylnego

p³askownik

szyna

Max. pojemnoœæ
na element pionowy

700 par

800 par

1300 par

1100 par

1200 par

992 par

896 par

1100 par

Technologia
³¹czenia

STC

STC-C

ID 3000

BSTG 100 par

STG 10 par

STG 8 par

BRCP 128 par

SID 8/10 par

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Pojemnoœæ ma³a do œredniej

Pionowe prze³¹cznice naœcienne Quante MS o pojemnoœciach od  ma³ej do œredniej
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Ka¿dy zespó³ prze³¹cznicy dostarczany jest z:
- Stela¿em do monta¿u naœciennego
- Ramionami wspornikowymi: 11 ramion dla kompletnej MS, 3 ramiona dla uproszczonej MS
- Elementami do monta¿u na pod³odze (prowadzenie kabli i mocowanie do pod³ogi)
- Standardowa u¿yteczna d³ugoœæ elementów pionowych: 2 m 

Aby skonfigurowaæ prze³¹cznicê nale¿y sprawdziæ nastêpuj¹ce punkty:
- Typ stela¿a (kompletny lub uproszczony)
- Liczba elementów pionowych
- Typ stela¿y monta¿u tylnego
- Liczba elementów odleg³oœciowych = (liczba elementów pionowych) x 6

Standardowe ramy MS montowane naœciennie (jednostronne)

Korytka STG montowane naœciennie
Jednostronna rama z korytkiem dla modu³ów po³¹czeniowych STG

10 par (max. 1200 par, profil 125 rowkowy) NN5631200000

8 par (max. 896 par, profil 125 rowkowy) NN3631070000

68

1.

3.

4.

2.

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

QuanteTM MS

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Pojemnoœæ ma³a do œredniej

1. Kompletna rama MS jednostronna                                                       NN6630180000

2. Uproszczona rama MS jednostronna                                                   NN3639920000

Standardowe ramy MS wolnostoj¹ce (dwustronne)

3. Kompletna rama MS dwustronna                                                         NN6630180000

4. Uproszczona rama MS dwustronna                                                     NN3639920000
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Wyposa¿enie dodatkowe dla stela¿y Quante MS

Dukty kablowe
Do poziomego prowadzenia kabli na górze prze³¹cznic

Dukty kablowe dla ram MS jednostronnych NN2560440000

£¹czniki ramy MS
u¿ywane s¹ do ³¹czenia ze sob¹ dwóch ram MS

£¹czniki ramy MS 174 mm NN2750330000

£¹czniki ramy MS 203 mm NN2750340000

£¹czniki ramy MS 250 mm NN2750320000

£¹czniki ramy MS 500 mm

19’’ zestaw (ref. 000038001500) do stela¿a MS NN2750810000

Korytko monta¿owe

Korytko monta¿owe STG 10 par
(max. 125 ³¹czówek, 2 metry, max. 1200 par) C232280A0000

Korytko monta¿owe STG 8 par
(max. 125 ³¹czówek, 2 metry, max. 896 par) C232281A0000

P³askownik dla bloków BSTG/BRCP

d³ugoœæ: 1 metr (2/element pionowy) NN8809580300

d³ugoœæ: 250 mm (4/element pionowy) NN2633660300

Profil D1-2m STC/STC-C N801015A0000

Pierœcienie do prowadzenia kabli

Akcesoria1.

2.

3.
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

QuanteTM MS

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Pojemnoœæ ma³a do œredniej

Dukty kablowe dla ram MS dwustronnych NN2560450000

Paczka 10 pierœcieni 55 x 55 mm                                                                                                                       NN2530070000

Paczka 10 pierœcieni 80 x 80 mm                                                                                                                       NN2530180000

Paczka 5 pierœcieni                                                                                                                                              NN253048VA00

Paczka 10 uchwytów k¹towych dla pierœcieni                                                                                                  NN253103VA00

Uchwyty k¹towe s¹ u¿ywane do poziomego montowania pierœcieni

w celu pionowego prowadzenia kabli po³¹czeniowych.

1.                                            NN1011471700

    do uziemiania stela¿a

P³askownik                                                  

2. Uchwyt etykiet identyfikacyjnych                                                        C232625A0000

    mocowany na górze do prze³¹cznicy

    Z akcesoriami do mocowania

3. Noga aluminiowa stela¿a                                                                      NN8806120200



QuanteTM MRE / QuanteTM CIPE

Opis

70

Wyró¿niki

Obszerny zakres stela¿y do monta¿u naœciennego dla modu³ów 
po³¹czeniowych  Quante STG i Quante RCP DDF. Odpowiednie 
zarówno do kablowania od ty³u, z boku i mieszanego (metoda 
kablowania od ty³u lub metoda kablowania p³askiego).

Stela¿e te mog¹ byæ dostarczone w postaci CKD i s¹ wytwarzane 
z materia³ów antykorozyjnych. Dostêpny jest równie¿ pe³en 
zakres pokryw zapewniaj¹cych dalszy stopieñ ochrony.
Odpowiednie dla wszystkich akcesoriów STG i elementów 
zabezpieczeniowych (s³upek uziemiaj¹cy).

!  Od 300 do 400 par

!  Du¿a gêstoœæ (poskok 16 mm)

!  Szeroka gama

!  P³aska wersja do monta¿u na œcianie (MRE)

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Ma³a pojemnoœæ



QuanteTM MRE / QuanteTM CIPE
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Charakterystyka techniczna

Typ stela¿a  

CIPE 2 x 18

CIPE 2 x 28

CIPE 2 x 41

CIPE 2 x 65

CIPE 2 x 90

CIPE 2 x 124

MRE 21 B 10

MRE 35 B 10

MRE 60 B 10

Max. liczba ³¹czówek STG

2 x 18

2 x 28

2 x 41

2 x 65

2 x 90

2 x 124

2 x 21

2 x 35

2 x 60

Maksymalna pojemnoœæ Wymiary zewnêtrzne (mm)

8 par

288

448

656

1040

1440

1984

336

560

960

10 par

360

560

820

1300

1800

2480

420

700

1200

szerokoœæ

450

450

450

450

450

450

420

420

420

wysokoœæ

310

460

660

1060

1500

2000

322

530

930

g³êbokoœæ

(bez modu³ów)

135

135

135

135

135

135

80

80

80

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Ma³a pojemnoœæ
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QuanteTM MRE / QuanteTM CIPE
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

a

b

Stela¿ Quante MRE z dojœciem kablowym od do³u

Bardzo p³aski, montowany naœciennie stela¿, z dojœciem kablowym
na dole ka¿dego korytka monta¿owego tylnego.

Wyposa¿enie standardowe
!  2 prêty do mocowania w œcianie

!  4 pionowe ³¹czniki pierœcieniowe na górze

!  2 stela¿e monta¿u tylnego (g³êbokoœæ 55 mm)

!  Mocowanie kabli na dole ka¿dego profilu

Stela¿e dla 8-parowych ³¹c¿ówek STG

Stela¿e dla 10-parowych ³¹czówek STG

Zmontowane stela¿e
Zmontowane stela¿e dla 8-parowych modu³ów STG

Zmontowane stela¿e dla 10-parowych ³¹czówek STG

Pokrywa dla stela¿y

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Ma³a pojemnoœæ

MRE 21 B8 2 x 21 ³¹czówek                                                                       N631071A0000

MRE 35 B8 2 x 35 ³¹czówek                                                                       N631073A0000

MRE 60 B8 2 x 60 ³¹czówek                                                                       N631075A0000

MRE 21 B10 2 x 21 ³¹czówek                                                                     N631072A0000

MRE 35 B10 2 x 35 ³¹czówek                                                                     N631074A0000

MRE 60 B10 2 x 60 ³¹czówek                                                                     N631076A0000

MRE 21 B8 2 x 21 torów                                                                             (na ¿¹danie)

MRE 35 B8 2 x 35 torów                                                                             (na ¿¹danie)

MRE 60 B8 2 x 60 torów                                                                             (na ¿¹danie)

MRE 21 B10 2 x 21 ³¹czówek                                                                     C232014A0000

MRE 35 B10 2 x 35 ³¹czówek                                                                     C232011A0000

MRE 60 B10 2 x 60 ³¹czówek                                                                     C232015A0000

MRE 21 B8 - stalowe drzwi                                                                        NN3740630000

MRE 21 B8 - szklane drzwi                                                                        NN3740600000

MRE 35 B8 - stalowe drzwi                                                                        NN374061VA00

MRE 35 B8 - szklane drzwi                                                                        NN3740650000

MRE 60 B8 - stalowe drzwi                                                                        NN374062VA00

MRE 60 B8 - szklane drzwi                                                                        NN3740660000



QuanteTM MRE / QuanteTM CIPE
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Stela¿ Quante CIPE z dojœciem kablowym od ty³u
Kable dochodz¹ od ty³u korytka monta¿owego

Stela¿ dla 8-parowych ³¹czówek STG

Stela¿ dla ³¹czówek 10-parowych

Wyposa¿enie dodatkowe dla stela¿y Quante CIPE

Komplet korytka monta¿owego 2 x 2 metry dla Quante STG

Wsporniki do monta¿u naœciennego

Elementy do prowadzenia kabli po³¹czeniowych

Pierœcienie do poziomego prowadzenia kabli do monta¿u na stela¿u
monta¿u tylnego

80

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Ma³a pojemnoœæ
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CIPE 2 x 18 ³¹czówek                                                                                 C232740A0000

CIPE 2 x 28 ³¹czówek                                                                                 C232741A0000

CIPE 2 x 41 ³¹czówek                                                                                 C232742A0000

CIPE 2 x 65 ³¹czówek                                                                                 C232743A0000

CIPE 2 x 90 ³¹czówek                                                                                 563121000000

CIPE 2 x 124 ³¹czówek                                                                               463392VA0000

CIPE 2 x 18 ³¹czówek                                                                                 C232750A0000

CIPE 2 x 28 ³¹czówek                                                                                 C232751A0000

CIPE 2 x 41 ³¹czówek                                                                                 C232752A0000

CIPE 2 x 65 ³¹czówek                                                                                 C232753A0000

CIPE 2 x 90 ³¹czówek                                                                                 563122000000

CIPE 2 x 124 ³¹czówek                                                                                463393VA0000

10 par                                                                                                           C232280A0000
8 par                                                                                                             C232281A0000

Dla 1 stela¿a monta¿u tylnego                                                                   P6008AAA0000

Dla 2 stela¿y monta¿u tylnego                                                                   P6093AAA0000

Komplet 5 pionowych pierœcieni 50 x 55 mm
dla kabli po³¹czeniowych                                                                          P24940AA0000

Ma³y rozmiar 38 x 50                                                                                  P26665AA0000
Du¿y rozmiar 50 x 70                                                                                 P26675AA0000
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Prze³¹cznica QVG firmy 3M ma zastosowanie zawsze gdy 
elementy telekomunikacyjne musz¹ byæ w sposób przejrzysty
i praktyczny zamontowane w stela¿u monta¿u tylnego, bloku,
profilu lub konstrukcji standardu DIN.

Prze³¹cznica QVG firmy 3M jest modu³ow¹ konstrukcj¹
wykorzystuj¹c¹ szyny monta¿owe, QRS i zestawy do monta¿u
naœciennego.

Komplet szyn monta¿owych QRS
Zawiera szynê monta¿ow¹, pierœcieñ do prowadzenia kabli dla
1000 par poziomych kabli po³¹czeniowych, szyn¹ prowadnicy
kabli i pierœcienie prowadzenia kabli dla pionowych kabli
po³¹czeniowych oraz zwi¹zane z systemem materia³y monta¿owe.
Szyna monta¿owa dostêpna jest w trzech rozmiarach - 700, 1000
i 1600 mm. Pierœcieñ do prowadzenia kabli dla 1000 par mocowany
jest na elemencie koñcowym szyny monta¿owej. Poprzez
zamocowanie kolejnego pierœcieni do prowadzenia kabli na
pierwszym, dodawany jest drugi poziom horyzontalnych kabli
po³¹czeniowych.

Konstrukcja prze³¹cznicy umo¿liwia rozdzielenie poziomów kabli
i kabli po³¹czeniowych.
mo¿liwe jest równie¿ zamontowanie kana³ów kablowych (patrz
przyk³ady zamówieñ) i zamocowanie kabli do szyny prowadzenia
kabli. W celu po³¹czenia elementów telekomunikacyjnych (za
wyj¹tkiem przypadku stela¿y  monta¿u tylnego) do szyn
monta¿owych mocowane s¹ pierœcienia do prowadzenia kabli.

U¿ywaj¹c stela¿y monta¿u tylnego (np. SID-C) pierœcienie do
prowadzenia kabli mocowane s¹ na szynie prowadzenia kabli
poprzez ponowne wetkniêcie ich. Dodana mo¿e byæ dodatkowa
szyna prowadzenia kabli (patrz przyk³ady zamówieñ). Trzy
prze³¹cznice QVG 700, QVG 1000 i QVG 1600.

Komplety szyn do monta¿u naœciennego
Wymagany do montowania QRS. Zawiera dwie szyny do monta¿u
naœciennego z czterema elementami zakoñczeniowymi oraz
materia³y monta¿owe. Elementy zakoñczeniowe s³u¿¹ do
mocowania szyn do œciany oraz w tym samym czasie daj¹
mo¿liwoœæ uzyskania bezmostkowych dodatków. Odstêpy miêdzy
szynami monta¿owymi mog¹ byæ regulowane poprzez dziêki
wykorzystaniu przesuwnych nakrêtek. Kable s¹ zaciskane przy
pomocy œci¹gów kablowych lub opasek zaciskowych (œrednica
otworu 16 mm).

Dostêpne s¹ dwie d³ugoœci:

-550 mm dla 2 QRS
-750 mm dla 3 QRS

Materia³

- Szyna monta¿owa: stal nierdzewna, cynk odlewany ciœnieniowo
- Naœcienna szyna monta¿owa:blacha stalowa cienka, chromowana
- Czêœci syntetyczne: poliamid

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Ma³a pojemnoœæ
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Komplet do monta¿u szyny na œcianie

WBS 550 mm
dla 2 rzêdów; Szerokoœæ: 550 mm 41096-568 25

WBS 750 mm
dla 3 rzêdów; Szerokoœæ: 750 mm 41096-569 25

Komplet szyny do prowadzenia kabli

Przyk³ad zamówienia

3-stela¿e monta¿owe dla bloków (Quante ID 3000) i konstrukcji zgodnych z DIN
3 x komplet szyny monta¿owej QRS 700 41096-565 00

zawiera 1 szynê do prowadzenia kabli

1 x  DFS 700 mm

komplet szyn do prowadzenia kabli 700 mm 41096-562 00

1 x komplet szyny montowanej na œcianie
d³ugoœæ 750 mm 41096-569 25

3 x  komplet kana³u kablowego

d³ugoœæ 552 mm (d³ugoœæ na ¿¹danie) 41036-526 25

Dla ID 3000: 
3 x profil ID 3000 41141-583 00
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3MTM QVG

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Ma³a pojemnoœæ

QRS 700                                                                                                       41096-565 00

Komplet szyny monta¿owej QRS 700 zawieraj¹cy szynê do prowadzenia kabli

DFS 700 mm                                                                                                41096-562 00

Kana³ kablowy                                                                                            41036-526 25

Komplet kana³u kablowego 552 mm

SID-C FlexiRail QRS                                                                                   79096-569 25

dla 34 ³¹czówek (R=17,5) lub 26 ³¹czówek (R=22,5)

Szyna profilowana Quante ID 3000                                                           41141-583 00

dla 4 bloków 100-parowych

lub 3 bloków 128 parowych

Pionowa prze³¹cznica 3M QVG 700 do monta¿u naœciennego
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QRS 1000                                                                                                    41096-566 00
Komplet szyny monta¿owej QRS 700 zawiera szynê prowadnicy kabli

Komplet do montowania szyny na œcianie

WBS 550 mm
dla 2 rzêdów; Szerokoœæ: 550 mm 41096-568 25

WBS 750 mm
dla 3 rzêdów; Szerokoœæ: 750 mm 41096-569 25

DFS 1000 mm                                                                                              41096-563 00
Komplet  szyny prowadnicy kabli 1000 mm

Kana³ kablowy                                                                                            43036-536 25
Komplet kana³u kablowego 850 mm

SID-C FlexiRail QRS                                                                                   79096-570 25
dla 46 ³¹czówek (R=17,5) lub 36 ³¹czówek (R=22,5)

742
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3MTM QVG

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Ma³a pojemnoœæ

Pionowa prze³¹cznica 3M QVG 1000 do monta¿u naœciennego

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Szyna profilowana Quante ID 3000                                                           41141-584 00

dla 6 bloków 100-parowych lub 4 bloków 128 parowych

Przyk³ad zamówienia

3-stela¿e monta¿owe dla bloków (Quante ID 3000) i konstrukcji zgodnych z DIN

3 x komplet szyny monta¿owej QRS 1000 41096-566 00

zawiera 1 szynê do prowadzenia kabli

1 x  DFS 1000 mm

komplet szyn do prowadzenia kabli 1000 mm 41096-563 00

1 x komplet szyny montowanej na œcianie
d³ugoœæ 750 mm 41096-569 25

3 x  komplet kana³u kablowego

d³ugoœæ 850 mm (d³ugoœæ na ¿¹danie) 43036-536 25

Dla ID 3000: 
3 x profil ID 3000 41141-584 00
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Pionowa prze³¹cznica 3M QVG 1600 do monta¿u naœciennego

3MTM QVG

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.2 Ma³a pojemnoœæ

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania
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QRS 1600                                                                                                    41096-567 00
Komplet szyny monta¿owej QRS 700 zawiera szynê prowadnicy kabli

Komplet do montowania szyny na œcianie

WBS 550 mm
dla 2 rzêdów; Szerokoœæ: 550 mm 

WBS 750 mm
dla 3 rzêdów; Szerokoœæ: 750 mm 

DFS 1000 mm                                                                                              41096-564 00
Komplet  szyny prowadnicy kabli 1600 mm

Kana³ kablowy                                                                                            43036-535 25
Komplet kana³u kablowego 1500 mm

SID-C FlexiRail QRS                                                                                   79096-562 25
dla 90 ³¹czówek (R=17,5) lub 70 ³¹czówek (R=22,5)

Szyna profilowana Quante ID 3000                                                           41141-585 00

dla 10  100-parowych lub 7  128 parowych³¹czówek ³¹czówek

41096-568 25

41096-569 25 1

Przyk³ad zamówienia

3-stela¿e monta¿owe dla bloków (Quante ID 3000) i konstrukcji zgodnych z DIN

3 x komplet szyny monta¿owej QRS 1600 41096-567 00

zawiera 1 szynê do prowadzenia kabli

1 x  DFS 1600 mm

komplet szyn do prowadzenia kabli 1600 mm 41096-564 00

1 x komplet szyny montowanej na œcianie
d³ugoœæ 750 mm 41096-569 25

3 x  komplet kana³u kablowego

d³ugoœæ 850 mm (d³ugoœæ na ¿¹danie) 43036-585 25

Dla ID 3000: 
3 x profil ID 3000 41141-585 00
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QVSN 2000 jest szaf¹ rozdzielcz¹ o ró¿norakich zastosowaniach
sk³adaj¹c¹ siê ze stela¿a, paneli os³onowych (tylnich / bocznych)
oraz drzwi przednich. Konstrukcja paneli jest identyczna jak w
przypadku szaf LAN typu QVSL 2000, w zwi¹zku z czym mog¹
                 one byæ ³¹czone i rozszerzane.

Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e specyfikowan¹
g³êbokoœci¹ stela¿a QVSN jest 400 mm. Prze³¹cznica
typu QVG 1600 zamocowana w QVSN, dostosowana
jest do wszelkiego typu po³¹czeñ i elementów
rozdzielczych na panelu tylnym, bloku, profilu i
elementach standardu DIN wraz z odpowiednim
okablowaniem i po³¹czeniami.

Struktura szafy
Solidnie spawana konstrukcja stela¿a wykonana ze
stali jako stojak monta¿owy. Strony wewnêtrzna
przednich i tylnych profili stela¿a, w³¹czaj¹c
wspawane wzmocnienia poziome, posiadaj¹ otwory
o ustalonym uk³adzie (odstêp 25 mm, zgodnie z
DIN 43356).
Elementy os³ony montowane z nitowaniem p³askim
(np. panele boczne) umo¿liwiaj¹ monta¿ szaf jedna obok
drugiej w dowolnej konfiguracji (wymiar stojaka = wymiar
zewnêtrzny).

Wersja  standardowa
Wyposa¿ona w mocowane œrubowo panele tylni i boczne
oraz drzwi z cienkiej blachy stalowej z prawostronnymi
zawiasami. Umiejscowienie zawiasów w drzwiach mo¿e
byæ równie¿ zmienione na miejscu; k¹t otwierania drzwi

o180 , 3-punktowy mechanizm zasuwowy z przekrêcanym
uchwytem dla zamka.

QVSN 2000 Typ 2 / 3 szyny monta¿owe

QVSN 2000 Typ 1 / 2 szyny monta¿owe

Wolnostoj¹ce szafy rozdzielcze 3M QVSN

Dach i pod³oga
Pokrywy otworów dachowego i pod³ogi z wieloma przegrodami dla dowolnego
dopasowywania wprowadzeñ kablowych w standardzie.

Materia³
Stela¿: malowany profil stalowy.
Zawartoœæ os³ony: malowana cienka blacha stalowa.

Malowanie
Elektrostatyczne pokrycie proszkowe. Kolory: RAL 7022, umbra szary
Elementy os³ony i mocowania:RAL 7032, chropowaty szary

Klasa ochronnoœci:
IP 54

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.3 Szafy wolnostoj¹ce



Wyposa¿enie szaf 3M

W zale¿noœci od szerokoœci szafy, standardowo instalowane s¹
2 lub 3 panele prze³¹cznic typu 3M QVG 1600.
Konstrukcja prze³¹cznicy pozwala na odseparowanie kabla
i kabli po³¹czeniowych. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zamontowania
kana³u kablowego oraz przymocowania kabli do szyny prowadnicy
kabli. W celu po³¹czenia elementów telekomunikacyjnych (za
wyj¹tkiem stela¿y monta¿u tylnego) do szyny monta¿owej mocowane
s¹ pierœcienia prowadnic kabli.
U¿ywaj¹c korytka monta¿owego (np. Quante SID-C) pierœcienie
prowadnic kabli montowane s¹ na szynie prowadnic kabli poprzez
wetkniêcie ich. Mo¿liwoœæ regulowania szyn monta¿owych oraz
po³o¿enia szyn prowadzenia kabli gwarantuje instalacjê elementów
o standardowych wymiarach 170 mm oraz elementów z systemu
po³¹czeniowego SID-C i ID 3000.

Elementy do mocowania szyn monta¿owych

90 ³¹czówek          10 par             SID-C na FlexiRail

8 ³¹czówek            20 par                        DIN

  10 bloków            100 par                     ID 3000

   7 bloków             128 par                    ID 3000
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Telekomunikacyjna szafa rozdzielcza z wyposa¿eniem dla kabli po³¹czeniowych
dla wszystkich technik ³¹czenia.

Typ 1                                                                                                            43-101-02100
2 szyny monta¿owe
wys. x szer. x g³êb.: 2000 x 600 x 400 mm

Elementy dodatkowe

QuanteTM SID-FlexiRail dla QVSN                                                                                                                        79096-562 25
dla 90 ³¹czówek (R=17,5) lub 70 ³¹czówek (R=22,5)

Profil szynowy ID 3000 dla QVSN                                                                                                                       41141-585 00
dla 10 bloków 100-parowych lub 7 bloków 128-parowych

Typ 2, przyk³ad:
konstrukcja monta¿u tylnego i FlexiRail

700 mm

800 mm
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3M QVSN 2000

3MTM QVSN

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.3 Szafy wolnostoj¹ce

Typ 2                                                                                                            43-103-02100
3 szyny monta¿owe
wys. x szer. x g³êb.: 2000 x 800 x 400 mm L
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Nr referencyjnyTyp/sposób zamawiania

3MTM QWG

Opis
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3M QWG 150 jest montowan¹ naœciennie szaf¹, umo¿liwiaj¹c¹
montowanie elementów Quante SID-C.

Konstrukcja

Wbudowane s¹ 2 profile monta¿owe Flexirail do montowania
listew ³¹czówkowych SID-C. Mocowane s¹ one bezpoœrednio
do panela tylnego szafy przy pomocy uchwytów profilowanych.
W celu optymalizacji zarz¹dzania kablami dostarczana jest
szeroka gama elementów do prowadzenia kabli. Zdejmowane
panele boczne u³atwiaj¹ instalacjê kabli i ³¹czenie paneli przy
monta¿u szaf obok siebie. Po³o¿enie zawiasów drzwi mo¿e
byæ dostosowane na miejscu.

Materia³

Szafa: Stal malowana elektrostatycznie proszkowo

Kolor: RAL 7022, umbra szary

Panele w os³onie: Stal malowana elektrostatycznie proszkowo

Kolor: RAL 7032, szary

QWG 150 / SID-C                                 41-105-01200

mieœci maksymalnie 92 
listwy SID-C (8 lub 10-parowe)
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 27 kg

Wymiary: 1100 x 600 x 150 mm (wys. x  szer. x g³êb.)

600 mm
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QWG 150 / SID-C

Szafa rozdzielcza naœcienna 3M QWG 150

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.4 Szafy montowane naœciennie
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QWG 600/800 s¹ naœciennymi szafami rozdzielczymi ze stela¿em
QVG do monta¿u elementów telekomunikacyjnych we wspornikach
monta¿owych, blokach, profilach i elementach standardu DIN.
Szafy te przeznaczone s¹ do monta¿u w suchych pomieszczeniach.
Standardowo zapewniaj¹ one klasê ochronnoœci IP 30 zaœ poprzez
modernizacjê pozwalaj¹ uzyskaæ klasê IP 54.

Struktura szafy
Spawana konstrukcja stela¿a
wykonanego ze stali jako stojak monta¿owy.
Panel czo³owy wykonano z cienkiej blachy
stalowej. Szafa montowana jest przy u¿yciu
naœciennych szyn monta¿owych
(wyposa¿enie standardowe). Czêœæ
wewnêtrzna profili stela¿a posiada otwory
o sta³ym odstêpie równym 25 mm (zgodnie
z DIN 43356). W okolicach wpustów
kablowych znajduj¹ siê szyny zacisków
kablowych.

Drzwi
Drzwi przednie z cienkiej blachy stalowej
ze standardowo montowanymi po prawej
stronie zawiasami. W prosty sposób
demontowane. Po³o¿enie zawiasów mo¿e
byæ dostosowane na miejscu; k¹t otwarcia

odrzwi wynosi 180 . Mechanizm zamykania
drzwi z przekrêcanym uchwytem dla zamka.

Opis

QWG 800

QWG 600

Dach i pod³oga
Jednoelementowe, demontowalne pod³oga i dach z malowanej
cienkiej blachy stalowej. przygotowane do wprowadzania kabli
z wyci¹ganymi p³ytkami z tworzywa sztucznego na œruby
monta¿owe z tworzywa PG.

Materia³y
Szafa: Stal malowana elektrostatycznie proszkowo,
Kolor: RAL 7022, umbra szary

Panele os³ony
Stal dzielona malowana elektrostatycznie proszkowo
Kolor: RAL 7032, szary

Prze³¹cznica systemowych kabli po³¹czeniowych
Stal nierdzewna, cynk odlewany ciœnieniowo

Panele os³ony
Demontowalne panele boczne z malowanej cienkiej blachy stalowej.

Uziemienie
Uziemienie obudowy, stela¿a i paneli w standardzie. 

Konstrukcja stela¿a
Prze³¹cznica 3M QVG z 2 lub 3 szynami monta¿owymi, QRS oraz
3 lub 4 prowadnicami kabli.
Pola na elementy s¹ regulowane i w prosty sposób dostosowywane
do potrzeb. Dla celów krosowniczych nad ka¿dym QRS montowany
jest pierœcieñ prowadzenia kabli o pojemnoœci instalacyjnej 1000 par.
Konstrukcja QWG pozwala rozdzieliæ poziom kablowy i kabli
po³¹czeniowych. Aby umo¿liwiæ prowadzenie kabli po³¹czeniowych,
na szynach prowadnic kablowych mocowane s¹ pierœcienie
prowadzenia kabli. W przypadku innych zastosowañ mo¿na je
przemieszczaæ miêdzy szynami prowadnic kabli a szynami
monta¿owymi. Dodatkowo na szynach prowadnic kabli mo¿e byæ
zamontowany kana³ kablowy. Panele os³ony montowane bez
wystaj¹cych elementów umo¿liwiaj¹ monta¿ obudów obok siebie
w dowolnej konfiguracji.
Dla celów krosowniczych mo¿liwy jest demonta¿ paneli bocznych.

3MTM QWG

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.4 Szafy montowane naœciennie
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Szafa rozdzielcza naœcienna 3M QWG 600/800
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

3M QWG 600

QWG 600 / pusta szafa                                                        41-106-01100

QWG 600 / 2 szyny monta¿owe                                          41-106-01000
w tym 2 x QRS 1000 

3M QWG 800

QWG 800 / pusta szafa                                                        41-108-01100

QWG 800 / 3 szyny monta¿owe                                          41-108-01000
w tym 3 x QRS 1000 

Elementy dodatkowe

Zestaw do rozbudowy 41096-570 00

Zestaw IP 54 
z uszczelnieniami do drzwi, paneli bocznych i sufitu 43096-705 00

Kana³ kablowy, d³ugoœæ 850 mm 43036-536 25

Quante SID-FlexiRail QRS 79096-570 25
dla  46 listew (R=17,5) lub 36 listew (R=22,5)

Szyna profilowa Qunate ID 3000 41141-584 00
dla 4 listew 100-parowych lub 3 listew 128-parowych ID 3000

Pojemnoœæ
138 ³¹czówek    10             par SID-C
15 ³¹czówek      20             par DIN
12 bloków         100            par ID 3000
9 bloków           128            par ID 3000

Pojemnoœæ
92 ³¹czówek    10               par SID-C
10 ³¹czówek    20               par DIN
8 bloków         100              par ID 3000
6 bloków         128              par ID 3000

3MTM QWG

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.4 Szafy montowane naœciennie
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Nr referencyjnyTyp/sposób zamawiania

Wyposa¿enie dodatkowe dla wolnostoj¹cych szaf rozdzielczych

Podstawa szafy, wysokoœæ 100 mm

dla szafy typu 1 43003-596 00
600 x 400 mm

dla szafy typu 2 43003-598 00
800 x 400 mm

Kana³ kablowy 43036-535 25
do instalowania z boku QRS (60 x 80 x 1500 mm)

Pierœcienie prowadnic kabli dla dwóch horyzontalnych poziomów kabli po³¹czeniowych 43112-503 00
pojemnoœæ w przybli¿eniu 1000 par

pojemnoœæ w przybli¿eniu 600 par

Szyny uziemiaj¹ce

dla szafy typu 1 43114-567 30
d³ugoœæ 380 mm

dla szafy typu 2 43114-568 30
d³ugoœæ 680 mm

Oœwietlenie szafy 43096-663 30
bez Ÿród³a œwiat³a

Styk do drzwi 43096-664 30
do monitorowania lub oœwietlenia szafy

Wyposa¿enie do monta¿u szaf obok siebie 41096-570 00
Elementy do monta¿u stojaków / szaf obok siebie

Uchwyt na dokumenty 44027-020 00
Masa: 0,29 kg/szt.

Zestaw ograniczaj¹cy dostêp 43027-596 00
dla paneli bocznych i tylnich (specjalne œruby z narzêdziami)

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.5 Wyposa¿enie dodatkowe
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Pierœcienie prowadnic kabli dla dwóch pionowych warstw kabli po³¹czeniowych 43112-502 00



84

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Z nakrêtkami M 8 wciœniêtymi po obydwu stronach
Œrednica  40 mm; Wysokoœæ 40 mm
Stabilnoœæ napiêciowa do 12 kV
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,05 kg

Stalowy, pokryty tworzywem sztucznym z 2 nakrêtkami i uszczelkami.
Wymiary wewnêtrzne: 82 x 107 mm
Przybli¿ona iloœæ kabli po³¹czeniowych: 970 par
przy œrednicy ¿y³ f 0,4/0,6/0,8 mm

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,081 kg

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.5 Wyposa¿enie dodatkowe

Wyposa¿enie dodatkowe dla wolnostoj¹cych szaf rozdzielczych

Izolator                                                                                                         43035-500 00

Izolator                                                                                                         43035-501 00

Z nakrêtkami M 8 wciœniêtymi po obydwu stronach
Œrednica  27 mm; Wysokoœæ 30 mm
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,019 kg

Izolator œcienny                                                                                           43035-503 00

Z nakrêtk¹ wewnêtrzn¹ M 12,
nakrêtk¹ rygluj¹c¹ M 12 x 35 oraz uszczelk¹ 

Œrednica  50 mm; Wysokoœæ 40 mm
Stabilnoœæ napiêciowa do 12 kV
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,2 kg

Wyposa¿enie dodatkowe dla wolnostoj¹cych i naœciennych szaf rozdzielczych

Pierœcieñ prowadz¹cy                                                                                44112-502 00

Pierœcieñ prowadz¹cy                                                                                44112-501 00

Giêty z tworzywa termoplastycznego, materia³ GV.
Wymiary wewnêtrzne: 60 x 32 mm
Przybli¿ona iloœæ kabli po³¹czeniowych: 200 par
przy œrednicy ¿y³ f 0,4/0,6/0,8 mm

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,033 kg

Pierœcieñ prowadz¹cy                                                                                44112-524 00

Giêty z tworzywa termoplastycznego, materia³ GV.
Wymiary wewnêtrzne: 85 x 35 mm
Przybli¿ona iloœæ kabli po³¹czeniowych: 350 par
przy œrednicy ¿y³ f 0,4/0,6/0,8 mm

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,043 kg
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dla zamka 8 mm 

Jedn. zamówienia: 1szt., Masa: 0,2 kg

Zamek bêbenkowy

Z ka¿dym zamkiem dostarczane s¹ dwa klucze. Typy kluczy:

Pó³bêbenek

dla zatrzasków sprê¿ynowych                                                                  44023-518 00

Klamka obrotowa

Z zamkiem (SL 15) 44319-614 25
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,25 kg

Do zamka ABLOY (Q1) 44319-614 00
Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,21 kg

Do klamki obrotowe, z 2 kluczami (Q1)

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,085 kg

Klucz zapasowy

Typ klucza:

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,02 kg

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,008 kg

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,016 kg

Jedn. zamówienia: 1 szt., Masa: 0,045 kg

"Q 1"

"Q 3"/"Q 4"

"SL 15”

Kwadratowy 8 mm

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.5 Wyposa¿enie dodatkowe

Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Wyposa¿enie dodatkowe dla wolnostoj¹cych i naœciennych szaf rozdzielczych
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Klamka obrotowa                                                                                       44319-613 00

EK 333 = “Q 3”                                                                                            43323-522 00
EK 325 = “Q 4”                                                                                            43323-522 25

Zamek ABLOY                                                                                            44323-56400

“Q 1”                                                                                                            44328-007 00

“Q 3”                                                                                                            43328-003 00

“Q 4”                                                                                                            52328-001 00

“SL 15”                                                                                                         44328-002 00

Kwadratowy 8 mm                                                                                       43326-000 00



Szafy kolokacyjne
Opis
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Wyró¿niki

Szafa rozdzielcza z wewnêtrznym stojakiem z 3 elementami
pionowymi, stojak przedzielony w po³owie.

Szafa rozdzielcza mo¿e byæ wyposa¿ona w dowolne elementy
po³¹czeniowe stosowane w przy ³¹czach analogowych, ISDN,
czy te¿ us³ugach transmisji 2 Mbit/s, 34 Mbit/s lub 155 Mibit/s.

Dolna czêœæ stojaka zarezerwowana jest dla telekomów i pasuj¹
do niej wszelkiego typu bloki zakoñczeniowe. Jednakowe wymiary
wszystkich bloków umo¿liwiaj¹ ³¹czenie ró¿nych technologii.

Górna czêœæ stojaka wykorzystywana jest przez operatorów linii
abonenckich do monta¿u niezbêdnych elementów po³¹czeniowych,
które mog¹ byæ w tym samym czasie wykorzystywane w dolnej
czêœci stojaka. Alternatywnie, operator mo¿e zamontowaæ specjalne
profile na szynach pionowych w celu zamontowania pojedynczych
elementów po³¹czeniowych wykorzystywanych przy liniach
dwu¿y³owych, koncentrycznych lub œwiat³owodowych.

Aby zapewniæ optymalny dostêp do zainstalowanych elementów,
szafy rozdzielcze zosta³y pomyœlane jako otwarte stojaki
rozdzielcze bez prêtów z przodu.

W prosty sposób zdejmowane drzwi i œciany boczne u³atwiaj¹

monta¿ obok siebie kolejnych szaf rozdzielczych.

!  Szafa rozdzielcza z 3 elementami pionowymi o wymiarach 
zewnêtrznych zgodnych z ETS 300 119-3

!  Otwarty stojak bez prêtów z przodu

!  £atwo zdejmowane œciany boczne i drzwi do monta¿u i 
³¹czenia

!  Pojemnoœæ: 24 bloki zakoñczeniowe (2400 par z blokami 
zakoñczeniowymi SID-C)

!  Niezale¿ne poziomy prowadzenia kabli po³¹czeniowych i 
pozosta³ych kabli

!  Instalacja kolejnych szaf obok siebie

!  Klamka obrotowa na dwa zamki (2 x pó³bêbenek)

Typowa konfiguracja sprzêtowa
szafy rozdzielczej

Wewn¹trzobiektowe szafy kolokacyjne

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.6 Kolokacja
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Naœcienna szafa rozdzielcza z wewnêtrznym stojakiem
z 4 elementami pionowymi. Szafa rozdzielcza mo¿e byæ
 wyposa¿ona w dowolne elementy po³¹czeniowe stosowane
 w przy ³¹czach analogowych, ISDN, czy te¿ us³ugach transmisji
2 Mbit/s, 34 Mbit/s lub 155 Mibit/s.

Montowana na œcianie obudowa przeznaczona jest do instalowania
w suchych pomieszczeniach. Trzypunktowy system zamkniêæ
oraz wewnêtrzne elementy przykrywaj¹ce stanowi¹ du¿y krok
w zakresie zabezpieczenia dostêpu.

Dolna czêœæ stojaka zarezerwowana jest dla telekomów i pasuj¹
do niej wszelkiego typu bloki zakoñczeniowe. Jednakowe wymiary
wszystkich bloków umo¿liwiaj¹ ³¹czenie ró¿nych technologii.

Górna czêœæ stojaka wykorzystywana jest przez operatorów linii
abonenckich do monta¿u niezbêdnych elementów po³¹czeniowych,
dla linii miedzianych i œwiat³owodowych.

Pokrywy bez wystaj¹cych elementów  u³atwiaj¹ monta¿ wielu szaf
obok siebie. Krosowanie u³atwione jest poprzez demonta¿ paneli
bocznych.

Mo¿liwe jest równie¿ wykorzystanie szaf w zastosowaniach
wolnostoj¹cych przy u¿yciu stela¿a wspornikowego.

!  Obudowa z cienkiej blachy stalowej ze stojakiem z 4 
elementami pionowymi, do monta¿u naœciennego

!  Pojemnoœæ: 16 bloków zakoñczeniowych (1600 par z 
blokami zakoñczeniowymi SID-C)

!  £atwo mocowana do innych szaf poprzez zdjêcie paneli 
bocznych

!  Mo¿liwa instalacja wolnostoj¹ca, przy u¿yciu stela¿a 
wspornikowego

!  Wpusty kablowe od góry i od do³u

!  Klamka obrotowa na dwa zamki (2 x pó³bêbenek)
Szafa naœcienna wyposa¿ona w 
14 bloków zakoñczeniowych SID-C

Wyró¿niki

Wewn¹trzobiektowe szafy kolokacyjne

Szafy kolokacyjne
Opis

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.6 Kolokacja
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Wyró¿niki

!  Pojemnoœæ: 24 bloki terminalowe (2400 par z blokami 
terminalowymi Quante SID-C)

!  £atwa instalacja ró¿nych technologii w zwi¹zku z takimi 
samymi wymiarami bloków terminalowych

!  Dzielony stojak:
!dolna czêœæ: telekom
!górna czêœæ: operator

!  Klasa ochrony IP 54

!  Mo¿liwy monta¿ na podstawie po³ówkowej dla InCa serii 7

!  Klamka obrotowa na dwa zamki (2 x pó³bêbenek)

Szafa krosownicza z podstaw¹, wyposa¿ona
w 21 bloków  terminalowych SID-C

Zewnêtrzne szafy kolokacyjne

Szafy kolokacyjne
Opis

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.6 Kolokacja

Szafa krosownicza z wewnêtrznym stojakiem z 4 elementami pionowymi. Szafa
krosownicza mo¿e byæ  wyposa¿ona w dowolne elementy po³¹czeniowe stosowane
w przy ³¹czach analogowych, ISDN, czy te¿ us³ugach transmisji 2 Mbit/s, 34 Mbit/s
lub 155 Mibit/s.

Stojak instalacyjny podzielony jest na dwie czêœci: Górna czêœæ stojaka zarezerwowana
jest dla telekomów i pasuj¹ do niej wszelkiego typu bloki zakoñczeniowe. Jednakowe
wymiary wszystkich bloków umo¿liwiaj¹ ³¹czenie ró¿nych technologii.

Górna czêœæ wykorzystywana jest przez operatorów linii abonenckich do monta¿u
niezbêdnych elementów po³¹czeniowych, Omawiana szafa krosownicza mo¿e byæ

TMmontowana na pó³cokole dla Quante  InCa serii 7.

Wolnostoj¹ca, odporna na dzia³anie czynników atmosferycznych obudowa wykonana
jest ze wzmocnionego w³óknem szklanym poliestru. Na ¿yczenie obudowa z zawiasami
prawostronnymi (wersja standardowa) mo¿e byæ zamieniona na obudowê z zawiasami
lewostronnymi.
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Nr referencyjnyTyp/Sposób zamawiania

Wymiary (wys. x szer. x g³êb.): 2200 x 600 x 300 mm 
zgodne z  ETS 300 119 -3
Masa: 100 kg, 
kolor: RAL 7032 (szary)
Jedn. zamówienia: 1 szt.

Specyfikacja:
Szafa rozdzielcza ze stojakiem, panele boczne,
panel tylni, drzwi.

Zestaw monta¿owy do instalowania urz¹dzeñ obok siebie 41096-570 00
Jedn. zamówienia: 1 szt.

Zestaw monta¿owy do monta¿u wolnostoj¹cego w pomieszczenaich 41-302-01000
ze stropem o wysokoœci od 2100 do 3200 mm, Jedn. zamówienia: 1 szt.

Wewn¹trzobiektowe i zewnêtrzne szafy kolokacyjne

Szafy kolokacyjne

1.3 Stela¿e, szafy

1.3.6 Kolokacja

L
in

ia p
ro

d
u
k
tó

w
 m

ied
zian

y
ch

 d
la cen

tral

1

Szafa rozdzielcza                                                                                       40-005-00700

Komplet pola ³¹czeniowego                                                                     40096-516 00
do monta¿u jedno obok drugiego, Jedn. zamówienia: 1 szt.

Szyna monta¿owa Quante SID-C dla 52 modu³ów SID                          79141-501 00

Odstêp 17,5 mm, Jedn. zamówienia: 1 szt.

Szyna monta¿owa Quante SID-C dla 40 modu³ów SID                          79141-500 00

Odstêp 22,5 mm, Jedn. zamówienia: 1 szt.

Wymiary (wys. x szer. x g³êb.): 1100 x 800 x 350 mm 

Masa: 56 kg, 
kolor: RAL 7032 (szary)
Jedn. zamówienia: 1 szt.

Specyfikacja:

Szafa rozdzielcza ze stojakiem,
zawiera materia³y instalacyjne

Naœcienn¹ szafa rozdzielcza                                                                     41-108-00100

Wymiary (wys. x szer. x g³êb.): 1400 x 754 x 310 mm 

Masa: 52 kg, 
kolor: RAL 7038
Jedn. zamówienia: 1 szt.

Specyfikacja:

Szafa krosownicza, zawiera stojak, p³yta denna

Szafa krosownicza                                                                                    44-714-00400


