


































Skrzynka kablowa.

Odporna na warunki pogodowe obudowa, wraz z modu³ami se-

rii DT-PLUS, s³u¿y do po³¹czenia 10 par przewodów o œrednicy 

¿y³ 0,40 - 1,30 z ¿y³ami 0,40 - 0,80 mm.

Cechy obudowy:

 przygotowana do umieszczenia w niej 10 modu³ów DT-

PLUS;

 pokrywa wykonana z poliestru wzmocnionego w³óknem 

szklanym, podstawa z wzmocnionego polipropylenu 

(PP), odporna na warunki atmosferyczne, w tym na pro-

mienie s³oneczne, nie wymaga ¿adnych zabiegów kon-

serwacyjnych; 

 pokrywy skrzynki nie mo¿na zupe³nie zdj¹æ, a jedynie o-

tworzyæ przez odchylenie jej ku górze. W tej pozycji two-

rzy ona zadaszenie, co stanowi ochronê przed z³ymi wa-

runkami atmosferycznymi w czasie prac monta¿owych;

 po zamkniêciu pokrywy instalacja jest chroniona przed 

kurzem i wilgoci¹;

 przednia œciana pokrywy jest wyprofilowana, co nadaje 

ca³oœci nowoczesny wygl¹d, a dodatkowo utrudnia o-

klejenie skrzynek;

 czêœæ zasadnicza skrzynki wyposa¿ona jest w uniwersal-

ne, ³atwe w u¿yciu samouszczelniaj¹ce siê wejœcie do 

kabli, z uformowan¹ przestrzeni¹ do zabezpieczania ki-

tem uszczelniaj¹cym, zaciski uziemiaj¹ce, uchwyty do 

mocowania kabli;

 wersja do monta¿u na œcianie zawiera materia³y mocu-

j¹ce do œcian drewnianych lub z cegie³. Wersja nas³upo-

wa zawiera p³ytê i materia³ mocuj¹cy do s³upów dre-

wnianych.

Materia³:  pokrywa z poliestru wzmocnionego w³ó-

knem szklanym, podstawa z wzmocnionego 

polipropylenu (PP);

czêœci metalowe z stali nierdzewnej.

Rodzaj ochrony: IP 54;

Temperatura pracy: - 25°C  + 60°C;

Sposób monta¿u: na zewn¹trz i wewn¹trz na œcianie, na s³u-

pie;
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Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych



Punkty wejœciowe kabla:

guma syntetyczna - zaciski samouszczelnia-

j¹ce;

Wymiary (mm) 237,4 x 152 x 87,5;

Otwory do kabli: 1 x 25 mm;

10 x 9 mm;

1 x 5,5 mm.

Wyposa¿enie: 10 modu³ów DT-PLUS;

Zabezpieczenie przepiêciowe: 

magazyn z odgromnikami 3P.

KRONECTION BOX DT-PLUS 10 6751 1 123-00
(z modu³ami DT z odgromnikami, do mocowania na s³upie)

KRONECTION BOX DT-PLUS 10 (bez wyposa¿enia, naœcienna) 6751 1 101-01
KRONECTION BOX DT-PLUS 10 (z modu³ami DT z odgromnikami, naœcienna) 6751 1 123-01
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