Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
Szafa kablowa KVz 59m1
Szafa kablowa KVz 59m1 jednodrzwiowa, pojemnoœæ do 1200
par (LSA-PLUS 2/10) lub 1600 par (LSA-PLUS NT) przystosowana do montażu głowic kablowych.
Stela¿ umo¿liwia zamontowanie do 12 (16) g³owic kablowych
100 parowych.
Szafa sk³ada siê z:
. obudowy z tworzywa sztucznego 59m1 z jedn¹ par¹
drzwi o konstrukcji warstwowej, zewnêtrzna powierzchnia ze wzmocnionego w³óknem szklanym poliestru;
. stela¿a z 4 w¹skimi pionami (pionowo zamontowane
szyny z otworami) dla monta¿u g³owic kablowych z jednej strony;
. p³yty dennej (przykrêconej do stela¿a) z otworami wlotowymi zaprojektowanymi dla kabli kierowanych z ty³u
g³owic kablowych.
Waga szafy w wersji podstawowej - 53 kg.
Obudowa przystosowana do monta¿u zamka Abloy, materia³
monta¿owy do osobnego zamówienia.

Nazwa
Szafa kablowa KVz59m1 SK 1200 (P)
Kit uszczelniaj¹cy, opakowanie 0,1 kg
Materia³ monta¿owy do zamontowania zamka Abloy
G³owice kablowe EVs 80 oraz EVs NT

KKNr
5267 1 701-08
1100 0 000-00
5267 1 000-10
(patrz strona 1.25 i 2.10)

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
Szafa kablowa KVz 59m1 - wymiary

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
Szafa kablowa KVz 59
Szafa kablowa KVz 59m1 i KVz 59m2 ze stelażem wykonanym dla zespołów łączówkowych.
Szafa kablowa KVz 59m1
jednodrzwiowa, pojemnoœæ do 1200 par (LSA-PLUS 2/10) przystosowana do monta¿u zespo³ów ³¹czówkowych. Zastêpuj¹c tyln¹ œcianê drzwiami i uzbrajaj¹c istniej¹cy stela¿ w zespo³y ³¹czówkowe mo¿na rozbudowaæ szafê do 2400 par (szafa wolnostoj¹ca). W przypadku prac inwestycyjnych zabudowa szaf
w zespo³y ³¹czówkowe pozwala wyeliminowaæ z³¹cza podszafkowe.
Szafa kablowa KVz 59m2
dwudrzwiowa (wolnostoj¹ca) pojemnoœæ do 2400 par przystosowana do monta¿u zespo³ów ³¹czówkowych.
Sk³adaj¹ca siê z:
. obudowy z tworzywa sztucznego 59m1 lub 59m2 jedna
lub dwie pary drzwi 59m2 o konstrukcji warstwowej, zewnêtrzna powierzchnia ze wzmocnionego w³óknem szklanym poliestru;
. stela¿a ze stali nierdzewnej dla maksymalnie 4 gniezdników M31 po jednej stronie w przypadku obudowy 59m2
maksymalnie 8 gniezdników M31,
. p³yty dennej (przykrêconej do stela¿a) z otworami wlotowymi zaprojektowanymi dla kabli kierowanych w sekcjê
gniezdnika.
Waga szafy:
Szafa KVz 59m1
52 kg;
szafa KVz 59m2
55 kg.
Obudowy wyposa¿one s¹ w zestaw monta¿owy do zamka Abloy.
Nazwa
Szafa kablowa KVz 59m1 SK 1200 (1600) (P) jednodrzwiowa
Szafa kablowa KVz 59m2 SK 2400 (P) dwudrzwiowa
Kit uszczelniaj¹cy, opakowanie 0,1 kg
Materia³ monta¿owy do zamontowania zamka Abloy
Gniezdnik M-11, iloœæ modu³ów 1 x 10 + 1
Gniezdnik M-21, iloœæ modu³ów 2 x 10 + 1
Gniezdnik M-31, iloœæ modu³ów 3 x 10 + 1
Obejma kabla 18 - 22 mm
Obejma kabla 26 - 30 mm

KKNr
5267 1 600-08
5267 1 601-24
1100 0 000-00
5267 1 000-10
5267 3 585-00
5267 3 585-01
5267 3 585-02
5267 3 571-04
5267 3 571-06

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
Nazwa
Docisk kabla 18 - 22 mm
Docisk kabla 26 - 30 mm
Nak³adka opisowa 2/10
Prowadnica krosu
Materia³ monta¿owy
Przewód uziemiaj¹cy

Dane techniczne szafy kablowej KVz 59
Materia³:

poliester wzmocniony w³óknem szklanym,
kolor szary RAL 7035
Wymiary (mm)
zewnêtrzne
wewnêtrzne
wysokoœæ
1000,0
947,5
szerokoœæ
754,0
722,0
g³êbokoœæ
322,0
267,0
Rodzaj ochrony: IP 54 wg normy IEC 529
Zastosowanie:
-40°C +80°C; przystosowana do monta¿u
w tropikach
Typ konstrukcji:
Szafa mo¿e byæ stawiana w szeregu jako przyœcienna lub wolnostoj¹ca, struktura warstwowa obudowy zapewniaj¹ca ca³kowit¹ ochronê wnêtrza przed skraplaniem siê pary, pojedyncze
lub podwójne drzwi do zamontowania po lewej lub po prawej
stronie, 3 - punktowy rygiel zamkniêcia drzwi, ogranicznik
otwarcia drzwi, czêœci metalowe ze stali nierdzewnej X5 CrNi
1810.
Standardowy stela¿ sk³ada siê z podstawowych elementów:
P³yta fundamentowa, rama boczna ze wspornikiem, belka poprzeczna, szyna wspieraj¹ca kable, centralny punkt uziemiaj¹cy,
haki do prowadzenia krosu; wszystkie czêœci metalowe wykonane s¹ ze stali nierdzewnej X5 CrNi 1810.

KKNr
5267 3 572-04
5267 3 572-06
6092 2 012-01
5267 3 589-00
5267 2 577-02
5267 2 533-01

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
Szafa kablowa KVz 59 - wymiary

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
Cokół 1060 do szaf kablowych

Cokó³ 1060 mo¿e s³u¿yæ jako podstawa pod szafy kablowe UniCab Solo, KVz59 oraz KVz82. Jego estetyczna obudowa zosta³a
wykonana z tworzywa sztucznego.
Otwór w ziemi, w którym osadzony jest cokó³ musi posiadaæ
nastêpuj¹ce wymiary:
d³ugoœæ:
1200,0 mm;
szerokoœæ:
700,0 mm;
g³êbokoœæ ok. 600,0 mm (zale¿nie od g³êbokoœci u³o¿enia
kabli lub kanalizacji).
We wnêtrzu komory kablowej umieszczony jest k¹townik s³u¿¹cy
do przymocowania wprowadzanych kabli.
Cokó³ 1060 dostarczany jest w komplecie sk³adaj¹cym siê
z dwóch sekcji: górnej i dolnej. Przednia pokrywa komory kablowej jest zablokowana od wewn¹trz i mo¿na j¹ zdemontowaæ tylko po otwarciu drzwi szafy. Zapewnia to wysoki stopieñ zabezpieczenia przed niepowo³anym dostêpem. Sekcja dolna i górna
coko³u po³¹czone s¹ zatrzaskami, które w momencie silnego
uderzenia w obudowê, na przyk³ad przez samochód, wy³amuj¹
siê zabezpieczaj¹c j¹ przed uszkodzeniem. S¹ to elementy wymienne, dziêki czemu znacznie obni¿ony jest koszt naprawy.
Nazwa
Cokó³ 1060 do szaf kablowych
Zatrzaski - materia³ do ³¹czenia coko³u - sekcji górnej i dolnej
(w przypadku z³amania coko³u)

KKNr
7025 2 001-00
7025 2 003-00

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
Uniwersalne, hermetyczne skrzynki kablowe
Skrzynki kablowe daj¹ mo¿liwoœæ uniwersalnego u¿ycia na zewn¹trz i wewn¹trz budynku. Mo¿liwe jest tak¿e wykorzystanie
skrzynek w celu umieszczenia w nich innych elementów wed³ug
indywidualnych wymagañ. Skrzynki kablowe mog¹ spe³niaæ rolê
g³owic koñcowych, skrzynek po³¹czeniowych lub rozga³êŸników
przy u¿yciu modu³ów LSA-PLUS. Oznacza to wyeliminowanie
wielu k³opotliwych czynnoœci, których nie mo¿na unikn¹æ stosuj¹c tradycyjne metody (lutowanie lub przykrêcanie œrubami).
Nie s¹ to wszystkie zalety skrzynek kablowych - zbudowane
z poliestru wzmocnionego w³óknem szklanym skrzynki s¹ odporne na warunki atmosferyczne, w tym równie¿ na promienie
s³oneczne i nie wymagaj¹ absolutnie ¿adnych zabiegów konserwacyjnych;
. instalacja w klimatach umiarkowanych, tropikach przy
temperaturach od -40°C do +80°C;
. prosty monta¿ bezpoœrednio na œcianie lub przy pomocy
p³yty mocuj¹cej i opaski zaciskowej na s³upie;
. mo¿liwoœæ monta¿u zamka Abloy zabezpieczaj¹cego
przed dostêpem osób postronnych, przy pomocy dostarczonego oddzielnie materia³u monta¿owego;
. mo¿liwoœæ zamontowania czujników alarmowych;
. pokrywy skrzynki nie mo¿na zupe³nie zdj¹æ, a jedynie
otworzyæ przez odchylenie jej ku górze (A-30 i A100),
w tej pozycji tworzy ona zadaszenie, co stanowi ochronê
przed z³ymi warunkami atmosferycznymi w czasie prac
monta¿owych;
. dostêp do wnêtrza skrzynki A-200 nastêpuje przez zdjêcie pokrywy, któr¹ nale¿y za³o¿yæ na górnej czêœci skrzynki, w tej pozycji tworzy ona zadaszenie.
.
Po zamkniêciu pokrywy instalacja jest chroniona przed kurzem
i wilgoci¹ (norma DIN 40050 (IEC 529/ IP 55)).
Przednia œcianka pokrywy jest karbowana, co nadaje ca³oœci nowoczesny wygl¹d, a dodatkowo jeszcze utrudnia oklejanie
skrzynek. Czêœæ zasadnicza skrzynki jest wyposa¿ona w uniwersalne, ³atwe w u¿yciu i samouszczelniaj¹ce siê wejœcie do kabli,
z uformowan¹ przestrzeni¹ do uszczelnienia kitem uszczelniaj¹cym, zaciski uziemiaj¹ce, uchwyty do mocowania kabla oraz
otwory w dnie skrzynki do montowania ca³ej szerokiej gamy
wyposa¿enia LSA-PLUS.

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
KRONECTION BOX A-200
Skrzynka kablowa SS (SW) 200P
Materia³:
poliester wzmocniony w³óknem szklanym;
Sposób monta¿u: na œcianie na zewn¹trz i wewn¹trz budynku,
na s³upie;
Rodzaj ochrony: IP 55;
Punkty wejœciowe kabla:
guma syntetyczna;
Wyposa¿enie:
200 par ³¹czówki serii 2/10 (20 ³¹czówek
nieroz³¹cznych, roz³¹cznych lub prze³¹cznych);
Wersja z p³yt¹ monta¿ow¹ pozwala na zainstalowanie na ¿yczenie klienta specyficznych elementów osprzêtu o wysokoœci 102
mm w obszarze 548 x 190 mm.
Zabezpieczenie przepiêciowe:
magazyn odgromników i odgromniki trójelektrodowe (3P);
Zabezpieczenie przepieciowo-przetê¿eniowe:
ComProtect;
Zabezpieczenie przed otwarciem:
przystosowane do zamka Abloy, rygla lub zamka cylindrycznego.
Wymiary (mm)
Otwory dla wprowadzenia kabla

660 x 237 x 146;
1 x 6 x 8,5 mm;
1 x 5 mm;
2 x 10-19 mm
2 x 24-33 mm.

Nazwa
KRONECTION BOX A 200, z gniezdnikiem i ryglem
KRONECTION BOX A 200, z gniezdnikiem i zamkiem cylindrycznym
Uchwyt mocuj¹cy na s³upie
Materia³ monta¿owy do zamka Abloy
Przewód uziemiaj¹cy

KKNr
0416 1 003-70
0416 1 003-30
0416 2 003-81
0416 1 000-00
6034 2 084-01

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
KRONECTION BOX A-100
Skrzynka kablowa SS (SW) 100 P
Materia³:
poliester wzmocniony w³óknem szklanym;
Sposób monta¿u: na œcianie na zewn¹trz i wewn¹trz budynku,
na s³upie;
Rodzaj ochrony: IP 55;
Punkty wejœciowe kabla:
guma syntetyczna
Wyposa¿enie:
100 par ³¹czówki serii 2/10 (10 ³¹czówek nieroz³¹cznych,
roz³acznych lub prze³¹cznych);
40 par ³¹czówki serii1/10 lub 1/20 (³¹czówki nieroz³¹czne);
20 par ³¹czówki serii 5/10 (dwa modu³y Dropwire).
Zabezpieczenie przepiêciowe:
seria 2/10, seria 5/10 - magazyn odgromników
i odgromnik trójelektrodowych (3P);
Zabezpieczenie przepiêciowo-przetê¿eniowe:
seria 2/10 - ComProtect
Zabezpieczenie przed otwarciem:
przystosowane do zamka Abloy, rygla lub zamka 19.
Wymiary (mm)
Otwory dla wprowadzenia kabla

377 x 193 x 110;
2 x 6 x 4-9 mm;
3 x 1 x 10-25 mm;
1 x 1 x 10-30 mm.

Nazwa
KRONECTION BOX A - 100 dla serii 2/10 ( gniezdnik 2/10 dla 10 ³¹czówek 2/10)
KRONECTION BOX A - 100 dla Dropwire
Zamek 19 bez klucza
Klucz 19
Zamek cylindryczny - 2 klucze
Materia³ monta¿owy do zamka Abloy
Uchwyt mocuj¹cy na s³upie (potrzebne 2 szt.)

KKNr
6542 1 003-00
6542 1 001-00
6541 2 006-00
5267 3 383-52
6541 2 006-02
6541 1 000-00
6541 2 005-00

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
KRONECTION BOX A-30
Skrzynka kablowa SS (SW) 30 P
Materia³:
poliester wzmocniony w³óknem szklanym;
Sposób monta¿u: na œcianie na zewn¹trz i wewn¹trz budynku,
na s³upie;
Rodzaj ochrony: IP 55;
Punkty wejœciowe kabla:
guma syntetyczna;
Wyposa¿enie:
30 par ³¹czówki serii 2/10 (3 ³¹czówki nieroz³¹czne, roz³¹czne lub prze³¹czne);
20 par ³¹czówki serii 1/10 (2 ³¹czówki nieroz³¹czne);
10 par ³¹czówki serii 5/10 (1 modu³ Dropwire).
Zabezpieczenie przepiêciowe:
seria 2/10, seria 5/10, modu³ DT - magazyn odgromników
i odgromniki trójelektrodowe (3P);
Zabezpieczenie przepiêciowo-pr¹dowe:
seria 2/10 - ComProtect;
Zabezpieczenie przed otwarciem:
przystosowane do zamontowania zamka Abloy, rygla
lub zamka 19.
Wymiary (mm)
Otwory dla wprowadzenia kabla

242 x 169 x 100;
6 x 4-9 mm;
1 x 10-25 mm;
1 x 10-30 mm.

Nazwa
KRONNECTION BOX A- 30 dla serii 1/10
KRONNECTION BOX A- 30 dla serii 2/10 (gniezdnik 2/10 dla 3 ³¹czówek 2/10)
KRONNECTION BOX A- 30 dla Dropwire
Zamek 19 bez kluczy
Klucz 19
Zamek cylindryczny z 2 kluczami
Materia³ monta¿owy do zamka Abloy
Uchwyt mocuj¹cy na s³upie

KKNr
6541 1 002-00
6541 1 003-00
6541 1 001-00
6541 2 006-00
5267 3 383-52
6541 2 006-02
6541 1 000-00
6541 2 005-00

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
Hermetyczne puszki kablowe
Puszka kablowa daje mo¿liwoœæ uniwersalnego stosowania wewn¹trz lub na zewn¹trz na œcianie i s³upie.
Puszki mog¹ spe³niaæ rolê g³owic koñcowych, puszek po³¹czeniowych lub rozga³êŸników przy u¿yciu ³¹czówek LSA-PLUS.
Oznacza to wyeliminowanie wielu k³opotliwych czynnoœci, których nie mo¿na unikn¹æ stosuj¹c tradycyjne metody (lutowanie
lub przykrêcanie). Puszka kablowa jest wyposa¿ona w modu³
LSA-PLUS, który umo¿liwia zakoñczenie powszechnie stosowanych kabli telekomunikacyjnych.
Zalety puszki kablowej:
. prosty monta¿ poprzez odpowiednie otwory w œciance
tylnej, znajduj¹ce siê poza przestrzeni¹, w której umieszcza siê kable;
. przesuwana w górê pokrywa posiada blokadê uniemo¿liwiaj¹c¹ samoczynne opadanie, daj¹c ³atwy dostêp do
wnêtrza;
. a w pozycji zamkniêtej pozwala dodatkowo na zaplombowanie puszki lub zamontowanie zamka Abloy (Box A10);
. wprowadzenie kabla przez samouszczelniajace siê, ³atwe
do przebicia otwory;
. zaciski bez œrub do przewodu uziemiaj¹cego;
. samozaciskowe uchwyty kabla zapobiegaj¹ce jego wyci¹gniêciu utrzymuj¹ kable w sta³ej pozycji;
. mo¿liwoœæ zastosowania ochrony przepiêciowej (magazyny z odgromnikami).
Zminiaturyzowana technologia daje wystarczaj¹co du¿o miejsca
dla prowadzenia prac wewn¹trz puszki, mimo jej niewielkich
rozmiarów. Solidna, odporna na czynniki atmosferyczne obudowa
wykonana jest z wytrzyma³ego na uderzenie tworzywa sztucznego. Pokrywa wykonana jest ze wzmocnionego w³óknem szklanym
poliestru co sprawia, ¿e puszka jest trwa³a. Jej konstrukcja daje
gwarancjê poprawnej pracy bez ¿adnych czynnoœci konserwacyjnych. Puszka mo¿e byæ zastosowana w klimacie umiarkowanym,
jak i tropikalnym przy temperaturach od -40°C +80°C, wewn¹trz
- w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz na zewn¹trz w
miejscach bezpoœrednio nas³onecznionych tam, gdzie dzia³a kurz
i wilgoæ, a tak¿e w bardzo trudnych warunkach œrodowiskowych.

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
KRONECTION BOX A-10
Puszka rozdzielcza dla 10 par przewodów (Evz 85).
Materia³:

puszka wykonana z odpornego na uderzenia
polipropylenu, pokrywa z poliestru
wzmocnionego w³óknem szklanym.
Rodzaj ochrony: IP 54;
Temperatura pracy: - 40 + 80°C;
Sposób monta¿u: na zewn¹trz na s³upie lub œcianie i wewn¹trz;
Punkty wejœciowe kabla:
guma syntetyczna - zaciski samouszczelniaj¹ce;
Wyposa¿enie:

³¹czówka nieroz³¹czna LSA-PLUS dla 10 par
przewodów.

Dla kabli z izolowanymi przewodami miedzianymi
œrednica ¿y³
0,40 - 0,80 mm;
zewnêtrzna œrednica
0,70 - 1,60 mm;
przewód uziemiajacy
do 2,5 mm.
Zabezpieczenie przed otwarciem:
przystosowana do zamontowania zamka Abloy;
zamek cylindryczny.
Zabezpieczenie przepiêciowe:
magazyn odgromnikowy 8/10 dla 10 par przewodów;
20 odgromników dwuelektrodowych (2P).
Wymiary (mm):

181 x 139 x 54.5;

Nazwa
KRONECTION BOX A-10
Magazyn odgromnikowy 8/10 dla 20 odgromników gazowanych dwuelektrodowych
Adapter pomiarowy
Mocowanie do s³upa
Zamek cylindryczny
Materia³ monta¿owy do monta¿u zamka Abloy

KKNr
6432 1 002-00
6432 2 001-00
6430 2 003-00
6432 2 006-00
6432 3 018-00
6432 1 000-00

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
KRONECTION BOX A-6
Puszka rozdzielcza dla 6 par przewodów (Evz 85).
Materia³:

puszka wykonana z odpornego na uderzenia
polipropylenu, pokrywa z poliestru
wzmocnionego w³óknem szklanym.
Rodzaj ochrony: IP 54;
Temperatura pracy: - 40 + 80°C;
Sposób monta¿u: na zewn¹trz na s³upie lub œcianie i wewn¹trz;
Punkty wejœciowe kabla:
guma syntetyczna - zaciski samouszczelniaj¹ce;
Wyposa¿enie:

³¹czówka nieroz³¹czna LSA-PLUS dla 6 par
przewodów.

Dla kabli z izolowanymi przewodami miedzianymi
œrednica ¿y³
0,40 - 0,80 mm;
zewnêtrzna œrednica
0,70 - 1,60 mm;
przewód uziemiajacy
do 2,5 mm.
Zabezpieczenie przepiêciowe:
magazyn odgromnikowy 8/6 dla 6 par przewodów;
12 odgromników dwuelektrodowych (2P).
Wymiary (mm):

141 x 125 x 44.5;

Nazwa
KRONECTION BOX A-6
Magazyn odgromnikowy 8/6 dla 12 odgromników gazowych dwuelektrodowych
Mocowanie do s³upa
Adapter pomiarowy

KKNr
7043 1 003-00
6431 2 001-00
6432 2 006-00
6430 2 003-00

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
KRONECTION BOX A-2
Puszka rozdzielcza dla 2 par przewodów (Evz 85).
Materia³:

puszka wykonana z odpornego na uderzenia
polipropylenu, pokrywa z poliestru
wzmocnionego w³óknem szklanym.
Rodzaj ochrony: IP 54;
Temperatura pracy: - 40 + 80°C;
Sposób monta¿u: na zewn¹trz na s³upie lub œcianie i wewn¹trz;
Punkty wejœciowe kabla:
guma syntetyczna - zaciski samouszczelniaj¹ce:
3 otwory
7 - 8,5 mm;
2 otwory
5,5 mm.
Wyposa¿enie:

³¹czówka nieroz³¹czna LSA-PLUS 8/2 dla 2
par przewodów.

Dla kabli z izolowanymi przewodami miedzianymi
œrednica ¿y³
0,40 - 0,80 mm;
zewnêtrzna œrednica
0,70 - 1,60 mm;
przewód uziemiajacy
do 2,5 mm.
Zabezpieczenie przepiêciowe:
magazyn odgromnikowy 8/2 dla 2 par przewodów;
4 odgromników dwuelektrodowych (2P).
Wymiary (mm):

109 x 79 x 48;

Nazwa
KRONECTION BOX A-2
Magazyn odgromnikowy 8/2 dla 4 odgromników gazowanych dwuelektrodowych
Adapter pomiarowy

KKNr
6430 1 002-00
6403 2 001-00
6430 2 003-00

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
KRONECTION BOX DT-PLUS
Skrzynka kablowa.
Odporna na warunki pogodowe obudowa, wraz z modu³ami serii 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 DTPLUS;
. pokrywa wykonana z poliestru wzmocnionego w³óknem
szklanym, podstawa ze wzmocnionego polipropylenu (PP),
odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie
s³oneczne, nie wymaga ¿adnych zabiegów konserwacyjnych;
. Wersja do monta¿u na œcianie zawiera materia³y mocuj¹ce do œcian drewnianych lub z cegie³. Wersja nas³upowa
zawiera p³ytê i materia³ mocuj¹cy do s³upów drewnianych.
Materia³:

pokrywa z poliestru wzmocnionego w³óknem szklanym, podstawa ze 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 s³upie;
Punkty wejœciowe kabla:
guma syntetyczna - zaciski samouszczelniaj¹ce;
Wymiary (mm)
87,5;
Otwory do kabli:

237,4 x 152 x
1 x 25 mm;
10 x 9 mm;
1 x 5,5 mm.

Wyposa¿enie:
10 modu³ów DT-PLUS;
Zabezpieczenie przepiêciowe:
magazyn z odgromnikami trójelektrodowymi (3P).

Nazwa
KRONECTION BOX DT-PLUS (z modu³ami DT z odgromnikami, do monta¿u na s³upie)
KRONECTION BOX DT-PLUS (bez wyposa¿enia, naœcienny)

KKNr
6751 1 123-00
6751 1 101-01

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
KRONECTION BOX DT-PLUS
KRONECTIN BOX DT-PLUS (2 modu³y z punktem pomiarowym i
odgromnikiem).
Puszka DT-PLUS jest odporna na warunki pogodowe, s³u¿y do
zakoñczenia linii, przejœcia z kabla o œrednicy ¿y³y 0,40 - 1,30
mm z kablem 0,40 - 0,80 mm w technice ³¹czenia bez specjalnych przyrz¹dów.
W obudowie KRONECTION DT-PLUS istnieje mo¿liwoœæ zamontowania dwóch modu³ów DT-PLUS.

Nazwa
KRONECTION BOX DT-PLUS (2 modu³y z punktem pomiarowym i odgromnikiem).

Materia³:

ASA, jasno szary, RAL 7032;
czeœci metalowe - stal nierdzewna.
Rodzaj ochrony: IP 44;
Sposób monta¿u: na œcianie na zewn¹trz i wewn¹trz budynku,
na s³upie;
Punkty wyjœciowe kabla:
guma syntetyczna - zaciski samouszczelniaj¹ce;
Otwory do kabli:
3 x 6 mm;
2 x 4 mm;
1 x 3,5 mm;
przewód uziemiaj¹cy 2,5 mm.
Wyposa¿enie:

dwa modu³y DT - PLUS (102 x65 x60 mm);

Zabezpieczenie przepiêciowe:
odgromnik gazowany trójelektrodowy (3P).

KKNr
6831 1 119-01

Wewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
Mini rozdzielnik 8/2 VVD 83
Z mo¿liwoœci¹ zamontowania zabezpieczenia odgromowego.
Wyposa¿enie:
Wymiary (mm):

³¹czówka nieroz³¹czna 2-parowa;
80 x 65 x 34,5.

Nazwa
Mini rozdzielnik 8/2 VVD 83
Magazyn 8/2 dla 4 odgromników gazowanych dwuelektrodowych
Adapter pomiarowy

KKNr
6562 1 001-00
6430 2 001-00
6430 2 003-00

Mini rozdzielnik 8/10 VVD 85
Dostêpny w wersjach:
. z p³ytk¹ pokryw¹, bez mo¿liwoœci zamontowania zabezpieczenia odgromowego;
. z g³êbok¹ pokryw¹, umo¿liwia zamontowanie zabezpieczenia odgromowego.
Wyposa¿enie :
Wymiary (mm) :

³¹czówka nieroz³¹czna 10-parowa;
p³ytki 164 x 85 x 28,5;
g³êboki 164 x 85 x39,5.

Nazwa
Mini rozdzielnik 8/10 VVD 85 z p³ytk¹ pokryw¹
Mini rozdzielnik 8/10 VVD 85 z g³êbok¹ pokryw¹
Magazyn 8/10 dla 20 odgromników gazowanych dwuelektrodowych
Adapter pomiarowy

KKNr
6591 1 001-00
6591 1 004-00
6432 2 001-00
6430 2 003-00

Zewnêtrzne obudowy
zakoñczeñ kablowych
KRONECTION BOX DT-PLUS
Skrzynka kablowa.
Odporna na warunki pogodowe obudowa, wraz z modu³ami serii 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 DTPLUS;
pokrywa wykonana z poliestru wzmocnionego w³óknem
szklanym, podstawa z wzmocnionego polipropylenu
(PP), odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie s³oneczne, nie wymaga ¿adnych zabiegów konserwacyjnych;
pokrywy skrzynki nie mo¿na zupe³nie zdj¹æ, a jedynie otworzyæ przez odchylenie jej ku górze. W tej pozycji tworzy ona zadaszenie, co stanowi ochronê przed z³ymi warunkami 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 oklejenie skrzynek;
czêœæ zasadnicza skrzynki wyposa¿ona jest w uniwersalne, ³atwe w u¿yciu samouszczelniaj¹ce siê wejœcie do
kabli, z uformowan¹ przestrzeni¹ do zabezpieczania kitem uszczelniaj¹cym, zaciski uziemiaj¹ce, uchwyty do
mocowania kabli;
wersja do monta¿u na œcianie zawiera materia³y mocuj¹ce do œcian drewnianych lub z cegie³. Wersja nas³upowa zawiera p³ytê i materia³ mocuj¹cy do s³upów drewnianych.
Materia³:

pokrywa z poliestru wzmocnionego w³óknem 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 s³upie;

R

Zewnêtrzne obudowy
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Punkty wejœciowe kabla:
guma syntetyczna - zaciski samouszczelniaj¹ce;
Wymiary (mm)
Otwory do kabli:

237,4 x 152 x 87,5;
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.
Nazwa
KRONECTION BOX DT-PLUS 10
(z modu³ami DT z odgromnikami, do mocowania na s³upie)
KRONECTION BOX DT-PLUS 10 (bez wyposa¿enia, naœcienna)
KRONECTION BOX DT-PLUS 10 (z modu³ami DT z odgromnikami, naœcienna)

KKNr
6751 1 123-00
6751 1 101-01
6751 1 123-01

