


Oddajemy do dyspozycji Pañstwa rozdzielniki, przystosowane do 

u¿ycia powszechnie stosowanych kabli telekomunikacyjnych, ka-

¿dy z nich posiada zalety Techniki Szybkiego £¹czenia LSA-PLUS. 

Oznacza to ³¹czenie i prze³¹czanie bez lutowania, przykrêcania i 

odizolowywania przy pomocy styków KRONE LSA-PLUS, co wy-

klucza wiele k³opotliwych czynnoœci, których nie sposób pozbyæ 

siê przy po³¹czeniach wykorzystuj¹cych technikê lutowania czy 

przykrêcania œrubami.

Dziêki niewielkiej iloœci czêœci sk³adowych rozdzielniki daj¹ siê 

³atwo montowaæ. Zosta³y one tak zaprojektowane, by poprzez 

swój wygl¹d i niewielkie rozmiary mog³y byæ zastosowane wszê-

dzie tam, gdzie zajdzie potrzeba.

Temperatura: magazynowania -40°C + 70°C;

pracy -30°C + 60°C.

Mini rozdzielnik 8/10 dostêpny jest w dwóch wersjach:

 z p³ytk¹ pokryw¹, bez mo¿liwoœci zamontowania zabez-

pieczenia odgromowego;

 z g³êbok¹ pokryw¹, umo¿liwia zamontowanie zabezpie-

czenia odgromowego.

Wyposa¿enie : ³¹czówka nieroz³¹czna 10-parowa;

Wymiary (mm) : 164 x 85 x 28,5 (39,5).

Mini rozdzielnik 8/10 VVD 85 z p³ytk¹ pokryw¹ 6591 1 001-00
Mini rozdzielnik 8/10 VVD 85, z g³êbok¹ pokryw¹ 6591 1 004-00
Magazyn 8/10 dla 20 odgromników gazowanych dwuelektrodowych 6432 2 001-00
Adapter pomiarowy                            6430 2 003-00
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Mini rozdzielnik 8/10 VVD 85



6748 1 102-00

Wyposa¿enie : ³¹czówka roz³¹czna 10-parowa;

Wymiary (mm): 164 x 85 x 36,2.

Oddajemy do dyspozycji Pañstwa rozdzielniki, przystosowane do 

u¿ycia powszechnie stosowanych kabli telekomunikacyjnych, ka-

¿dy z nich posiada zalety Techniki Szybkiego £¹czenia LSA-PLUS. 

Oznacza to ³¹czenie i prze³¹czanie bez lutowania, przykrêcania i 

odizolowywania przy pomocy styków KRONE LSA-PLUS, co wy-

klucza wiele k³opotliwych czynnoœci, których nie sposób pozbyæ 

siê przy po³¹czeniach wykorzystuj¹cych technikê lutowania czy 

przykrêcania œrubami.

Dziêki niewielkiej iloœci czêœci sk³adowych rozdzielniki daj¹ siê 

³atwo montowaæ. Zosta³y one tak zaprojektowane, by poprzez 

swój wygl¹d i niewielkie rozmiary mog³y byæ zastosowane wszê-

dzie tam, gdzie zajdzie potrzeba.

Temperatura: magazynowania -40°C + 70°C;

pracy -30°C + 60°C.

Mini rozdzielnik 2/10
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Oddajemy do dyspozycji Pañstwa rozdzielniki, przystosowane do 

u¿ycia powszechnie stosowanych kabli telekomunikacyjnych, ka-

¿dy z nich posiada zalety Techniki Szybkiego £¹czenia LSA-PLUS. 

Oznacza to ³¹czenie i prze³¹czanie bez lutowania, przykrêcania i 

odizolowywania przy pomocy styków KRONE LSA-PLUS, co wy-

klucza wiele k³opotliwych czynnoœci, których nie sposób pozbyæ 

siê przy po³¹czeniach wykorzystuj¹cych technikê lutowania czy 

przykrêcania œrubami.

Dziêki niewielkiej iloœci czêœci sk³adowych rozdzielniki daj¹ siê 

³atwo montowaæ. Zosta³y one tak zaprojektowane, by poprzez 

swój wygl¹d i niewielkie rozmiary mog³y byæ zastosowane wszê-

dzie tam, gdzie zajdzie potrzeba.

Temperatura: magazynowania -40°C + 70°C;

pracy -30°C + 60°C.

Mini rozdzielnik 2/20 dostêpny jest w dwóch wersjach:

 z p³ytk¹ pokryw¹, bez mo¿liwoœci zamontowania zabez-

pieczenia odgromowego;

 z g³êbok¹ pokryw¹, umo¿liwia zamontowanie zabezpie-

czenia odgromowego.

Wyposa¿enie : 2 ³¹czówki roz³¹czne serii 2, 10-parowe;

Wymiary (mm) :  p³ytki 192 x 136 x 38;

g³êboki 192 x 136 x 64.

Mini rozdzielnik 2/20 p³ytki                 6455 1 016-00

Mini rozdzielnik 2/20 g³êboki 6455 1 042-00
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Mini rozdzielnik 2/20
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KRONECTION BOX I





Uniwersalny box wewnêtrzny z tworzywa sztucznego do monta-

¿u na- i podtynkowego. Boxy serii KRONECTION dostêpne s¹ w 

trzech rozmiarach o ró¿nej pojemnoœci i s³u¿¹ do budowy 

punktów rozdzielczych wewnêtrznej sieci telekomunikacyjnej lub 

okablowania strukturalnego.

W poszczególnych wersjach boxów mo¿na osadziæ odpowiednio: 

3,5,10 ³¹czówek LSA-PLUS.

Budowa i wyposa¿enie:

obudowa z tworzywa sztucznego - samogasn¹cy poliester;

drzwi zamykane na rygiel lub zamek

gniezdnik do monta¿u ³¹czówek LSA-PLUS 2/10.

Rozdzielnik dla 100 par.

Wyposa¿enie: gniezdnik dla 10 ³¹czówek 2/10;

Wymiary (mm): 320 x 216 x 76.

Wyposa¿enie dodatkowe:

Nak³adki pog³êbiaj¹ce umo¿liwiaj¹ instalacje zabezpieczeñ prze-

piêciowych lub przepiêciowo-przetê¿eniowych typu BI 180A1

. NAZWA  KKNr
Rozdzielnik KRONECTION BOX III (z ryglem) 6437 1 020-20 
Rozdzielnik KRONECTION BOX III (z zamkiem) 6437  1  020- 21 
Nak³adka pog³êbiaj¹ca do BOX-u III 6437  3  003- 20
Ramka maskuj¹ca do BOX-u III do monta¿u podtynkowego 6437 2 004-20 
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KRONECTION BOX III


