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Skirta :  
 
                 ZN Mini ODF-DIN 2DSC  montuojamas ant DIN bėgelio.ZN kodas 550677 

 
"ZN MINI ODF-DIN 2DSC" skirtas  komutuoti šviesolaidinius kabelius  vietose su ribota  maža 
erdve ir yra DIN35 bėgelis,arba jį galima sumontuoti..Dėl savo kompaktiško dydžio ir DIN bėgio 
(DIN35) laikiklio, jis tinka montuoti daugumoje duomenų perdavimo spintelių,automatikos ar 
elektros skydų. Gali būti kompektuojamas su laikikliu and DIN bėgelio arba su kampiniu laikikliu 
tvirtinti prie sienos (pagal atskirą užsakymą).Ant DIN bėgelio ZN Mini ODF yra tvirtinamas 
laikiklio ant DIN bėgelio WM 35 pagalba.Laikiklis WM 35 prie MINI ODF yra pritvirtintas 
M4x10 varžtais.Laikiklį,priklausomai nuo situacijos (pvz.,jeigujungiamieji šviesolaidiniai kabeliai 
turi nueiti žemyn ar aukštyn,o ne į priekį,galima persukti prie viršutinės ar apatinės ZN MINI 
ODF-DIN 2DSC dalies.Tam yra iškirstos papildomai po dvi 4,2mm kiaurymes viršuje ir apačioje. 
Pastaba:SC Duplex adapterius į ZN MINI ODF-DIN 2DSC prisukame paskutiniu momentu,kai 
jau yra suvirintos šviesolaidžio skaidulos ir susukti dėžutėje pigteilų rezervai.Dangtis užsukamas 
trimis M3x12 varžteliais plačia galva. 
Savybės: 
  -Pagamintas iš 1mm lakštinio plieno; 
  -Galimybė įstatyti 2 Duplex SC,Duplex ST arba LC quadro adapterius; 
  -Laikiklis “finflash“ geltonas iki 12 suvirinimo apsaugų geltonas (termofitų); 
  -Nudažyta milteline technologija RAL 7035pilka spalva; 
  -Du kabelio įvadai iki 8mm kabeliui; 
  -8 kiaurymės 10x3mm įvadiniam kabeliui tvirtinti dirželių pagalba; 
  -Gabaritai:70x65x33mm (AxPxG); 
  -Tvirtinamas ant DIN bėgelio; 
  -Gamintojas: UAB „Žaliasis namas“. 
Galima pagaminti ZN MINI ODF-DIN 4SC SX ar 2SC SX,kurie labiau tiktų organizuojant 
šviesolaidinį tinklą vienos skaidulos pagrindu. 
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Tuo atveju,kai yra naudojami dviejų skaidulų “abonentiniai” šviesolaidiniai kabeliai TKF DAC 2 
fibre SM 2xSM G.657A1 ar FTTH 2xSM G657A1,tai pirminę komplektaciją galima papildyti 
plastikine akle SC Duolex kiaurymei,kas padidins erdve nuo ODF dugno pigteilų rezervo 
susukimui. 
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