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UŽDAROJI AKCIN ö BENDROVö 
       ŽALIASIS  NAMAS     
____________________________________________     2014-07-17 Nr.ZN140717-1 
               KAUNAS 

ATITIKTIES DEKLARACIJA 
 

 UAB „Žaliasis namas“, įmon÷s kodas 134325891, įregistruota adresu  Draugyst÷s g. 19, Kaunas, tel.:  
+370 37 451616, faksas:  +370 37 310246,  prisiimdama atsakomybę, deklaruoja, kad parduodamas produktas: 

 
      Šviesolaidinio kabelio krosavimo lauko d÷žut÷ OKD-LP12SC-K2 IP56 (skirta SC tipo vienguboms 
švi÷solaidin÷mis jungtims) 
    (Produkto pavadinimas ir aprašymas) 
 
Kiekis – ______ vnt. Išdavimo data: 
Pagaminimo vieta – Kaunas,Draugyst÷s g.19.  
Pagaminimo data: 
Partijos Nr. – _________. 
 
Susiiję su šia deklaracija, atitinka  
 
EN 60793-2:2012  Optin÷s skaidulos. 2 dalis. Gaminių techniniai reikalavimai. Bendrieji dalykai (IEC 60793-
2:2011) 
EN 61754-4+A1:2001/A2:2002   Skaidulinių optinių jungčių sietuvai. 4 dalis. SC jungčių šeima (IEC 61754-
4:1997/A2:2001)  
reikalavimus. 

Naudojamas šviesoladinių kabelių užbaigimui ant sienos arba 
spintose ir šviesolaidinių linij ų sujungmui bei paskirstymui. 

Ypatingos produkto naudojimo sąlygos:__________________________________________________ 
 
Gamintojas – UAB  Žaliasis namas (Lietuva). Gamintojo adresas – Draugyst÷s g.19,LT-51230 Kaunas. Tel. 
+370 37 451616; Fax +370 37 310246;Email: info@zaliasis-namas.lt 
    Optinio krosavimo d÷žut÷ OKD-LP12SC-K2 pagaminta laikantis UAB "Žaliasis namas" 
ST 3432589.01:2003 taisykl÷mis     "Vidaus ir lauko elektros tinklų,apsaugin÷s ir gaisrin÷s 
signalizacijos bei ryšio tinklų montavimo darbai" ir atitinka  statybos techninio reglamento 
STR 1.01.05:2002 reikalavimus. 
 
Deklaravimo pagrindas – gaminio technin÷s specifikacijos. 
 
Deklaracijos priedai: 

1. Technin÷ Sienin÷s  OKD-LP12SC-K2 specifikacija – 1 lapas. 
 
 
 
Įgaliotas asmuo                                   
Petras Eimantas 
 
 
 
 
 
Atitikties deklaraciją gavo:       
_______________________________________________________________________________ 
                                                 (Įmon÷s pavadinimas)                              (įgalioto asmens parašas) 
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                                                                                                                                             Priedas Nr.1 
 
 
     Technin÷  šviesolaidinių kabelių kroso d÷žut÷s OKD-LP12SC-K2 specifikacija 
 

 
 
Sienin÷ optinio kroso lauko  d÷žut÷  OKD- LP12SC-K2,skirta 12 skaidulų optinio kabelio 
krosavimui,naudojant SC viengubus optinius adapterius.Pvz.Įvadinio  optinio kabelio krosavimas 
atskiriems abonentams,d÷žutę statant lauke arba įvairių renginių metu,kai televizinei transliacijai 
reikalingas greitas prisijungimas prie šviesolaidinio tinklo. 
  Specifikacija: 
 -D÷žut÷s  gabaritai: 90x190x250mm (AxPxG); 
   -IP56 sandarumo klas÷; 
  -Vienas optinio kabelio įvadas su PG9 sandarikliu ZN kodas  485801,skirtas 12 skaidulų optinio 
kabelio įvedimui; 
  -Vienas optinio kabelio įvadas/išvadas su PG13,5 sandarikliu ZN kodas  485801,per kurį galima 
prakišti jungiamąjį šviesolaidinį kabelį su SC jungtimi; 
  -Optin÷ kaset÷ sukomplektuota 12-kai suvirinimų ZN Kodas 550563; 
  -Optin÷s panel÷s 12SC  viengubų adapterių (48x114x38)mm ZN kodas 550880 ; 
  -Skaidrus 3mm PVC konfigūruotas dugnas ,kuriame yra suformuotos atitinkamos  tvirtinimo   
 kiaurym÷s ir trys “T” formos kabliai įvadinių/išvadinių optinių kabelių  tvirtinimui dirželiais.ZN 
kodas 485827 ; 
  -Keturi plastikiniai kreipiantieji žiedai 40x25x10 išd÷styti optin÷s kaset÷s kampuose,optinio 
šviesolaidžio buferinio vamzdelio atsargai vynioti; 
  -Dešimt savisriegių tvirtinimo varžtų 4,2x13mm su plačia 10mm galvute; 
  -Viršutinis d÷žut÷s dangtis su tvirtinimo varžtais. 
Sienin÷ optinio kroso d÷žut÷ pagaminta iš pilko plastiko.Prie sienos tvirtinasi keturiais varžtais. 
 
    

 
Pastaba:Optiniai viengubi adapteriai SC/SC ir pigteilai į pirmin ę komplektaciją neįeina. 


