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                                      Optinio kroso dėžutė OKD-2DSC  
                                       ZN kodas 550925 

                          

   Sieninė optinio kroso dėžutė  OKD-2DSC (2 Duplex SC dvigubų jungčių arba  2 Qadro keturgubų LC jungčių) 
skirta  4-12 skaidulų optinio kabelio komutacijai.Maksimaliai galime užvesti 12 skaidulų optinį kabelį.Aštuonias 
skaidulas galima išvesti į priekinę panelę (Qadro LC  adapterių atveju),o keturias skaidulas galima suvirinti ir 
atšakoti toliau,optinį kabelį išvedant per kitą PG9 sandariklį. 
Dėžučių gabaritai: 30x84x150mm (AxPxG).  

Sieninė optinė dėžutė susideda iš:  
-Perforuoto pagrindo;  

-vieno termofitų laikiklio po 12-kai termofitų; 
-vieno klijuojamo optinių skaidulų laikiklio KLB-27;  

-dviejų PG9 sandariklių;  
-viršutinio dangčio;  
-dviejų dangčio tvirtinimo varžtų 10x4mm.  
-lipduko “Atsargiai šviesolaidis”. 

Sieninė optinė dėžutė pagabinta iš 1,2 mm plieno lakšto.Dažyta miltelinio dažymo technologija RAL 7035 
spalva. Dėžutės pagrindo šonai yra užlenkti 10mm į vidinę pusę,kas apsaugo susukamų optinių skaidulų 
išokimą iš  dėžutės. 
Priekinėje dėžutės dalyje yra 4 kiaurymės SC vienguboms  arba LC dviguboms jungtims.Galinėje dalyje 
simetriškai yra iškirstos dvi 16mm kiaurymės PG-9 sandarikliams tvirtinti,kurie skirti optinio kabelio įvedimui ir 
išvedimui.Dėžutės dugne prieš sandariklius yra padaryti metalo įmušimai optinio kabelio tvirtinimui dirželių 
pagalba. 

  Iš viršaus iki 16mm kiaurymės yra prapjauta 9mm vertikali kiaurymė,skirta optinio kabelio įvėrimui iš viršaus 
be PG9 sandariklio arba atlaisvinus ir atitraukus PG-9 sandariklį,kas palengvina dėžutės instaliavimą. 
Pagrindas išlankstytas,kad būtų patogu tvirtinti prie sienos ir turi keturias simetrines 6mm kiaurymes 
,skirtas tvirtinimui prie sienos.Viršutinėje pagrindo dalyje yra dvi  pukliuotės 4mm,dėžutės dangčiui tvirtinti 

  dviem varžtais 8x3mm  
Sieninė optinio kroso dėžutė OKD-2DSC yra pagaminta laikantis  UAB "Žaliasis namas"  ST 3432589.01:2003 
taisyklėmis     "Vidaus ir lauko elektros tinklų,apsauginės ir gaisrinės signalizacijos bei ryšio tinklų montavimo 

darbai" ir atitinka  statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 reikalavimus. 
Sieninė optinio kroso dėžutė OKD-2DSC atitinka: 
EN 60793-2:2012  Optinės 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. 

 
Pastaba:Adapteriai Duplex SC/Duplex SC arba LC Qadro/LC Qadro į pirminę komplektaciją neįeina. 
 

Direktorius komercijai 

Petras Eimantas 
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