
Telekommunikatsioonivõrgu tooted 

Välikapid sidevõrkudele 

Postikapp valguskaabli jaotuspunktile 

 



Välikapp valguskaabli jaotuspuntile suure arvu kiudude ja mikrotorude tarbeks 

Tehnilised andmed 
Materjal: kuumtsink teras 

Standardvärv: pulbervärv RAL 7042, tumehall. Võimalik valida RAL7032, RAL7035, RAL7037. 
Kaitseaste: IP54 

Paigaldus: kinnitus puitpostile, seinale 

Uks on eest ära tõstetav, lukustatav. 
Kaablite sisendid: 
- põhiversioonis alt ja ülalt: läbiviigu korgid 26-35 mm –3 tk, 14-12 mm –4 tk, 
- läbijooksvate kaablite paigaldamiseks Comseal 10/4, paigaldatakse korkide 26-35 –2 tk asemele. 
Kaablite kinnitused: 
 - õhuliini multitorude kandetrossile asuvad postikinnituse toel, 
 - multitorudele ja kaabli tugevdustrossile asuvad kapi sees, sisendite juures. 
Ventileeritav, kondensvee äravool kapi põhjas. 

 Mahutavus:  

 - põhiversioon 96 keevituskohta - jätkamisaluseid 2 tk, 
 - laiendus veel kuni 48 keevituskohta - jätkamisalus 1 tk. 



Kirjeldus 

Kapp koosneb ventileeritavast korpusest ja sisemisest  kaablite suunamise süsteemist koos kiudude 
jätkamisalustega.  
Postile kinnituse toed on kapi taga. Ülemisel toel on õhuliini kandetrossi fikseerimise liist. 
Tuulutuspilud on katuse all. Kondensvee eraldamiseks ja sisemuse tuulutuseks on pilud põhjaservades. 
Kapi sees on vahekatus, mis kaitseb sisustust kondensvee eest.  
Sisenevate ja väljuvate kaablite varu paigutatakse tagaseinas asuvatele kaablite aasadele. Reservkaablite 
kiud paigaldatakse vasakul asuvatele aasadele. 
Kaablid ja multitorud saavad siseneda põhiversioonis ülalt või altpoolt läbi korkide, mis asuvad kapi taga. 
Kinnituskohad on kohe sisenemise juures. Lisaversioonina saab paigaldada läbijooksvate kaablite jaoks 
lahtivõetava läbiviigu Comseal 10/4, paigaldatakse korkide 26-35 –2 tk asemele. 
Kiudude keevituskohtade jätkamisalused asuvad liigendiga hoidjas ja on alla pööratavad. Jätkamisaluseid 
saab liigendist välja võtta. Kohti on kokku 3 tk, põhiversioonis on üks vaba. 
Jätkamisaluse korpus on terasest, värvitud pulbervärviga. Kaas on läbipaistvast plastist PC. Sees on 
pehmest plastist keevituskohtade hoidjad, keevituskohti on 2x24 tk. Kaasas on juhtmesidemed. 

Toode 
Kõrgus 

(mm) 

Laius 

(mm) 

Sügavus 

(mm) 
Kood 

Põhiversioon: 
Postikapp koos postikinnituse toega, sisustusega: 
 -jätkamisalused 48 kiudu, 2 tk 

 

732 354 261 EXC0048 

Lisavarustus: 
Jätkamisalus 48 kiu jätkamiseks. 

310 152 13,5 ACS00469 

Kaal 

(kg) 

18 

0,7 

Lisavarustus: 
Läbiviik Rotex Comseal 10/4, IP55 

kaabli avad  2 x 9,5-32,5 mm, 2 x 3,5-16,5 mm 

0,6 149 56 33 ELKOM0239 

Tellimise info 

 

Jätkamisalus 48 kiu jaoks 

1.Kaas 

2.Korpus 

3.Jätkuhoidjad 

4. Tugi 

Läbiviik Rotex Comseal 10/4 

Jätkamisalused 

Kiudude varu 

Reserv kiudude varu 

Multitorude kinnitus 

VET 26-35 või Comseal 10/4 

Kaablisuunaja 



Harju Elekter Teletehnika AS 

Paldiski mnt 31, 76606 Keila 

Tel +372 674 7495    

sales.hett@harjuelekter.com     

www.harjuelekter.com 


