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LAUKO OPTIKOS KROSAVIMO SPINTA OKSL-12 600x500x250 IP66.ZN Kodas 550901 

 

Metalinė optinio krosavimo spinta OKSL-12 yra skirta šviesolaidinio kabelio krosavimui ir 

paskirstymui lauko sąlygomis. 

OKSL-12 Susideda iš: 

  1.Metalinės spintos 600x500x250 (AxPXG) su montažine plokšte, sandarumo klasė IP66;Spinta 

nudažyta miltelinio dažymo technologija RAL7035 pilka spalva. 

    Spina iš vidaus yra apšiltinta ,naudojant 5mm polistero juostą su folija vienoje pusėje.Jeigu 

perspektyvoje spintoje bus naudojama ir aktyvinė įranga,apšiltinimo  sluoksnis apsaugos nuo rasos 

taško susidarymo ant metalinių spinto sienų. 

   Kabeliai į spintą įveriami per PG21-PG9 sandariklius,kurių kiekį nurodo užsakovas.Įvesti į spintą 

kabeliai,užtraukėjų pagalba,gali būti papildomai tvirtinami prie atvirkšiai prie montažinės plokštės 

apačios pritvirtintos DIN35 450mm ilgio juostos. 

  2.Optinio kroso dėžutės OKD-12SC Simplex (gali būti ir OKD-6 Duplex SC arba pramoniniai 

ODF-ai,statomi ant DIN bėgelio. 

  3.Keturių centrinių 40x40x4 kreipiančiųjų žiedų,jungiamųjų šviesolaidinių kabeliųsutvarkymui. 

  4.Velcro juostelės 190mmx20mm-1 vnt. 

  5.Dviejų plastikinių pusmėnulio tipo kabelio kreipiančiųjų. 
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  6.Spintos pamato 500x500x230 (AxPxG),ankeriuojamo prie betoninio pamato.Pamatas 

pagamintas iš 25x25x4 metalinio kampuočio.Rėmas yra apskardintas 0,8mm cinkuotos skardos 

lakšatis.Priekinis skardos lakštas nusiima,kad prieiti prie spintos kabelių įvadų apačios.Per pamato 

vidurį yra išlenkta ir privirinta metalinė juosta 25x5mm,kuri yra naudojama iš žemės kylančių 

vamzdžių ar šviesolaidiniam kabeliui tvirtinti.Prie juostos yra privirintas M8x20 centrinis 

įžeminimo gnybtas. 

    Visos pamato dalys yra nudažytos milteline dažymo technologija RAL7035 pilka spalva. 

500mm pamato panaudojimas  palengvina 6viesolaidinių kabelių įvedimą į spintą bei instaliavimo-

montavimo darbus joje. 

Pastaba:Spintos pamatas gali būti padarytas ir su įleidžiamomis į žemę metalinėmis kojomis,t.y. 

80mm ilgio keturiuose pamato kampuose prailgintais 25x25x4 kampuočiais.Tuo atveju žemėje yra 

gręžiamos keturios 150mm diametro kiaurymės,į kurias įstatomi raudonos spalvos 110mm x1m 

lauko kanalizacijos vamzdžiai.Vamzdžiai pripilami betono ir  į juos įstatomas spintos pamatas su 

prailgintomis kojomis. 
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