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Sienin÷ optinio paskirstymo d÷žut÷ Sieninis ODF-ZN12SC buvo išdirbta kaip paprasta ir patogi d÷žut÷ ,kai reikia 
sumontuoti ir paskirstyti nedidel÷s talpos šviesolaidinius kabelius iki 12 skaidulų.  
Technin÷s charakteristikos:  
   -Sieninis tvirtinimas;  
   -Pagaminta iš 1,5mm iš plieno lakšto; 
   -Dažyta milteline dažymo technologija,spalva RAL7035;  
   -Gabaritai (aukštis,plotis,gylis):340x220x45mm;  
   -reguliuojamo aukščio optin÷ kaset÷ 150x120x12mm su dangčiu,turinti įvadą ir iš priekio ir iš šono.Kas÷t÷ patalpinta 
ant dviejų 4x40mm varžtų.Kaset÷je telpa du optinių skaidulų suvirinimo vietų apsaugų (termofitų) guminiai lipnūs 
laikikliai, į kuriuos galima sutalpinti po  12 termofitų t.y.galimi 24 suvirinimai,iš kurių 12 galima suvirinti ir atšakoti per 
SC jungtis,o kitas 12 skaidulų,reikalui esant,galima atšakoti tranzitui;  
    -Priekin÷ panel÷ su 12 SC kiaurymių vienguboms SC optin÷ms jungtims,kuri yra nuimama ir palengvina SC jungčių 
montavima ir demontavimą;  
    -Kabelių įvedimo/išvedimo jungtys-3 kiaurym÷s PG16 arba VET10-14 tipo sandarikliams,iš kurių du yra galin÷je 
d÷žut÷s dalyje o vienas-priekin÷je.Tai daro d÷žutę universalią nepriklausomai ar įvadinis kabelis ateina iš viršaus ar iš 
apačios.Prie kiekvieno įvado (sandariklio) vidin÷je d÷žut÷s dalyje yra “T” formos laikiklis,įvadinio/išvadino optinio 
kabelio papildomam tvirtinimui dirželiu; 
   -Turi ekranuotų įvadinių kabelių centrin÷s šerdies tvirinimą,kurio poziciją galima keisti,priklausomai nuo to pro kur 
įvedamas optinis kabelis; 
   -Priekyje turi lenktą jungiamųjų šviesolaidžių dalinę apsaugą ir tvirtinimą,kuri gali būti nuimama arba reguliuojamas 
jos atstumas 30 mm ribose iki SC priekin÷s panel÷s.Be to priekin÷je jos dalyje yra iškirsta 
lygiagrečiai dvi grup÷s  pod vi kiaurymes 30x5mm,kad gal÷tume daugkartinio naudojimo VELCRO plokščios lipnios 
juostos pagalba surišti išeinantį jungiamųjų šviesolaidžių pluoštą ir papildyti naujais pajungimais. 
 Lauksime užsakymų  ir komentarų. 
-Dangtis galin÷je pus÷je tvirtinasi dviem kabliukais,o priekin÷je-vienu plačia galva M4x12mm varžtu,kas yra patogu 
nuimant ir uždedant dangtį; 
   -Ant dangčio yra priklijuota 26x220mm skaidri užrašų juosta,skirta optinių sujungimų žym÷jimui.Popierius su 
atitinkamais užrašais,atlenkus skaidrią priekinę užrašų juostos dalį, lengvai keičiasi. 
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