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Skirta: 
                             Sieninė optinio kroso dėžutė  OKD-48K (Kodas 550908)     
            

      Sieninė optinio kroso dėžė  OKD-48K (K-

su optine kasete),kurios  gabaritai yra 

(50x140x260)mm (AxPxG),yra pagaminta iš 

1,2mm metalo lakšto ir nudažyta pilka 

RAL7035 spalva,naudojant miltelinę dažymo 

technologiją.Optinių kabelių įvedimui 

,sieninės OKD-24K apatinėje ir viršutinėje 

dalyje,yra iškalta po dvi kiaurymės PG21 

arba VET14-20 sandarikliams,kas leidžia 

įvesti  iki 21mm storio optinį kabelį.Visos 

optinių kabelių  įvedimo-išvedimo kiaurymės 

yra iškaltos arčiau dugno,kad nebūtų 

laužiamas įeinantis-išeinantis optinis 

kabelis.Be to papildomai galuose  yra 

prisuktos aliuminio plokštelės su "T" formos 

laikikliais,papildomam optinio kabelio tvirtinimui dirželiu. 
Optinė kasetė 12-kai skaidulų, pagaminta iš aukštos kokybės baltos spalvos plastiko ir susideda iš:pado, 
dangtelio,dviejų juodos spalvos lenktos spyrokliuojančios pusmėnulio formos termofitų 
laikiklių,talpinančių po šešis termofitus ir garantuojančių tvirtą termofitų fiksavimą. 
Optinės kasetės gabaritai:155mmx92mmx10mm (su dangteliu,kurio storis-2mm).Optinė kasetė 
tvirtinama ant dviejų  4x45mm varžtų, ant kurių yra prisuktos 4mm veržlės su  stačiakampe 30x70mm 
skaidria PVC plokštele ant jų,kas leidžia stabiliai padėti ir reguliuoti optinės kasetės prisukimo 
aukštį,arba  prisukti dar papildomai tris optines kasetes ir padidinti suvirinimų skaičių iki 48.Pati optinė 
kasetė prisukama dviem M4 veržlėmis su “sparneliais”,kas yra patogu sukant rankos pirštais. 

 Armuoto kabelio standumo šerdžiai tvirtinti abiejuose OKD-48K dėžutės pusėse numatyti metaliniai 

 šešiakampiai OK standumo šerdžių tvirtinimo elementai.Pati šerdis perkišama per 4mm išgręžtą 

kiaurymę ir priveržiama M6 varžtu. 

  Sieninė OKD-48K yra uždengiama dangčiu,kuris viršutinėje dalyje įsikabina į pailgą kiaurymę,o 

apatinėje dalyje prisisuka vienu plačia galvute M4x12 varžtu.Dėžutės dangtis nuimamas tiktai 

atlaisvinus,bet neišsukus šio varžto.Tai yra patogu instaliavimo ir aptarnavimo metu.Pačios dėžutės 

tvirtinimui prie sienos,prie jos dugno yra kontaktiniu būdu privirintos atitinkamos plokštelės su tvirtinimo 

kiaurymėmis. 

 Sieninės OKD-48K funkcionalumas leidžia ją plačiai naudoti ir daugiabučių namų rūsiuose, ir įvairiose 

verslo klasės patalpose.  

    Sieninės OKD-48K komplektacija      

Eil.      Medžiagų   ir   darbų     pavadinimai Mat.vnt. Pirminė kompl. Pilna kompl. 

1 Sienine optinio kroso dėžutė metalinė su dangčiu vnt 1 1 

2 Optinė kasetė su dangčiu ir termofitų laikikliais vnt. 1 4 

3 Sandarikliai PG21 vnt. 2 2 

4 Sandarikliai VET14-20 vnt. 2 2 

5 Lipdukas ''Atsargiai šviesolaidis'' vnt. 1 1 

6 Optinių skaidulų laikiklis KLB-31,2 vnt. 2 2 
 Lauksime užsakymų  ir komentarų. 
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