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UŽDAROJI AKCIN ö BENDROVö 
       ŽALIASIS  NAMAS     
____________________________________________     2014-09-01 Nr.ZN140901-2 
               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 d÷žut÷ OKD-L04 (skirta SC tipo vienguboms švi÷solaidin÷mis jungtims). 
    (Produkto pavadinimas ir aprašymas) 
 
 
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  
lauke,viduje arba spintose ir šviesolaidinių linij ų sujungmui bei 
paskirstymui. 

Ypatingos produkto naudojimo sąlygos:__________________________________________________ 
 
 
 
Deklaravimo pagrindas – gaminio technin÷s specifikacijos. 
 
Deklaracijos priedai: 

1. Technin÷ ODF specifikacija – 1 lapas. 
 
 
 
Įgaliotas asmuo                                   
Petras Eimantas 
 
 
 
 
 
Atitikties deklaraciją gavo:      
_______________________________________________________________________________ 
                                                 (Įmon÷s pavadinimas)                              (įgalioto asmens parašas) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Draugyst÷s  g.19                                                                                                         Įm.k.134325891 
LT-51230 Kaunas                                                                                                       PVM mok. Kodas LT343258917       
Lietuvos Respublika                                                                                                   A/S LT457300010002508345 
Tel./.: 37-451616,Faksas 37-310246                                                                          AB ,,Hansabankas”     
E-mail: petras@zaliasis-namas.lt                                                                                Banko k. 73000 

 
                                                                        
                                                                                                                                             Priedas Nr.1 
 
     Technin÷  šviesolaidinių kabelių kroso d÷žut÷s OKD-L04 specifikacija 

 
Sienin÷ optinio kroso d÷žut÷ lauko plastikin÷ galin÷ OKD-L04 naudojama FTTH optinio ryšio sistemose.Tai 

tvirta ir kompaktiška optinio kroso d÷žut÷ lauko ir vidaus sąlygomis.Ji pagaminta iš plastiko ir skirta atlikti iki 

4LC arba 2SC,2FC sujungimus arba atlikti keturis suvirinimus.Numatyta vieta vienam MIKRO PLC dalikliui.Kas 

leidžia naudoti ir GPON aptinio ryšio sistemose. 

Specifikacija: 

 -Sandarumo klas÷ IP 55; 

 -Viena optin÷ kaset÷ (maksimalus suvirinimų skaičius -4); 

 -Maksimaliai telpa 2SC/FC arba 4LC adapteriai; 

 -vienas armuoto kabelio centrin÷s šerd÷s iki 6,5mm tvirtinimo elementas; 

 -Specialus varžtas su raktu dangtyje; 

 -Gabaritai:210x140x40mm; 

 -Į÷jimai/Iš÷jimai 1 (kabeliui iki 8mm diametro) ir 4 abonentiniams kabeliams; 

 -Du tvirtinimo varžtai prie sienos. 

OKD-X04 yra skirtas montavimui ant sienos optin÷s linijos pabaigoje. Ji gali būti naudojama  daugiabučiuose 

namuose, biurų pastatuose ir t.t. 

 

 
                           
 

 

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


