
Telekommunikatsioonivõrgu tooted 

Välikapid sidevõrkudele 

Side jaotuspunkti kapp 

 



Side jaotuspunkti kapp suure arvu kiudude ja mikrotorude tarbeks 

 

Kirjeldus 

Kapp koosneb ventileeritavast korpusest, kasutatakse koos sokliga. Soklid on erinevad, kas 

paigaldamiseks pinnasesse või kaabli kaevule. 

Ventilatsioon toimub kapi külgedel asuvate tuulutusavade kaudu, avad on tihendatud filtermatiga. 

Kondensaadivee eraldamiseks on kapi põhjas korgid. Kapi sees on vahekatus, mis kaitseb sisustust 

kondenseerunud vee tilkumise eest. Uks on tihendatud kummitihendiga, lukustatav kahe 

kolmnurksüdamiku lukuga ja tabalukuga. 

Rööpad 19” 12U on fiiberoptika paneelide kinnitamiseks. Need asuvad ülalosas, vasakul.  

Sisenevate kaablite varu paigutatakse vasakul asuvatele kaabli tugedele. Sealt edasi suunatakse kaabel 

kaablikanali kaudu üles, fiiberoptika paneeli. 

Kaabli kiudude varu, mis on sisend fiiberoptika paneeli ja splitterite vahel, paigaldadakse tugedele, mis 

asuvad paremal ülal.  

Väljuvate kiudude varu paigaldadakse tugedele, paremal all. 

Kaablite ja multitorude kinnituskohad paiknevad läbiviikude juures.Kinnituskohtadest ülalpool on 

kruviklemmid kaablite sisemiste tugevduste kinnitamiseks. Kaablid kinnitatakse toruklambritega. 

Sokkel ACS00470, 

paigaldus kaabli kaevule 

Sokkel ACS00471, paigaldus 

pinnasesse 



Toode 
Kaal 

(kg) 

Kõrgus 

(mm) 

Laius 

(mm) 

Sügavus 

(mm) 
Kood 

Side jaotuspunkti kapp  77 1297 880 435 EXC0050 

Sokkel 900 mm, paigaldus pinnasesse 27 900 781 357 ACS00471 

Sokkel 300 mm, paigaldus kaabli kaevule 10 300 786 357 ACS00470 

Tehnilised andmed 

Materjal: kuumtsink teras 

Standardvärv: pulbervärv RAL 70437, tumehall. 

Kaitseaste: IP54 

Paigaldus: pinnasesse või kaablikaevule 

Ventileeritav, kondensvee äravool kapi põhjas. 

Uks on lukustatav: kaks lukku kolmkant ja tabaluku koht. Uks avaneb paremale. 

Kaablite sisenemine kapi põhjast : läbiviigu korgid  26-35 mm –2 tk; läbiviik MC3 –2 tk 

Kaablite ja multitorude kinnituskohad  on sisenemise avade juures. 
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1. Rööpapaar 19“ 12U 

2. Kaablikanal sisendkaablile 

3. Kaabli toed sisendkaablile 

4. Kaablitoed splitteri kiududele 

5. Kaabli toed väljuvatele kaablitele 

 

6. Kruviklemmid kaablite sisemiste tugevduste jaoks 

7. Kaablite ja multitorude kinnituskohad klambritega 

8. Kaablite  kinnituskohad klambritega 

9. Kaablite läbiviigud 



Harju Elekter Teletehnika AS 

Paldiski mnt 31, 76606 Keila 

Tel +372 674 7495    

Sales.hett@harjuelekter.com     

www.harjuelekter.com 


