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Skirta :  

                                Optinio krosavimo dėžutė OKD1 mini. ZN kodas  550977 
 
 

Optinio krosavimo dėžutė OKD1 mini yra skirta FTTH tinklo šviesolaidinio kabelio 
skaidulų sujungimui ir tranzitiniam pravedimui ar paskirstymui.Tai priešpaskutinis optikos 
paskirstymas pasiekiant galutinį FTTH  ar GPON tinklo vartotoją.Dėl savo mažų gabaritų ji labai 
tinka,kai yra ribotai vietos šviesolaidžio komutacijai atlikti. 

Dėžutės gabaritai: 30x84x150mm (AxPxG). 
Sieninė optinio kroso dėžutė susideda iš: 
  -Perforuoto pagrindo; 
  -vieno termofitų laikiklio 12-kai termofitų; 
  -Vieno PG9 sandariklio; 
  -Vieno PG11 sandariklio; 
  -Viršutinio dangčio su lipduku "Atsargiai šviesolaidis" ir gaminio pavadinimu; 
  -Dviejų dangčio tvirtinimo varžtų 10x3mm su praplatinta galvute; 
  -Dviejų šviesolaidinių skaidulų laikiklių KLB-27; 
  -Keturų dirželių 10x3mm.  
Sieninė optinio kroso dėžutė OKD-1 pagaminta iš 1,2 mm plieno lakšto.Dažyta miltelinio 

dažymo technologija RAL 7035 spalva. 
 Galinėje ir priekinėje dalyse simetriškai yra iškirsta po vieną 16mm kiaurymę PG-9 

sandarikliams tvirtinti ir  po vieną 18mm kiaurymę PG-11 sandarikliams tvirtinti.Sandarikliai 
yra skirti optinio kabelio įvedimui ir išvedimui.Prie kiekvieno sandariklio įvado/išvado dėžutės 
viduje yra išspausta 5mm pakilusi aikštelė 7x20mm,skirta papildomam įeinančio/išeinančio 
šviesolaidinio kabelio tvirtinimui prieš jam pakliūnant į sandariklį.Dėžutės pagrindas turi 13mm 
aukščio šonus,kurių 90mm viršutinė centrinė dalis yra užlenkta 7mm papildomai lygiagrečiai 
dėžutės dugnui.Šitas užlenkimas apsaugo suvirintų šviesolaidinių skaidulų iššokimą iš 
dėžutės.Papildomam virinamų skaidulų prilaikymui,dėžutės galuose naudojami du šviesolaidinių 
skaidulų laikikliai KLB-27. 

Iš viršaus iki 16mm ir 18mm kiaurymių yra prapjauta 9mm pločio vertikali 
kiaurymė,optinio kabelio įvėrimui iš viršaus be PG9 ar PG11 sandariklio arba atlaisvinus ir 
atslinkus PG-9 ar PG11 sandariklį,kas palengvina dėžutės instaliavimą. Pagrindas išlankstytas,kad 
būtų patogu tvirtinti prie sienos ir turi keturias simetrines 6mm kiaurymes  tvirtinimui prie 
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sienos.Viršutinėje pagrindo dalyje yra įkaltos dvi įvorės su 3mm sriegiu dėžutės dangčiui tvirtinti 
  dviem  10x3mm varžtais su praplatinta galvute. 
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