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Välikapp valguskaabli jaotuspuntile fiiberoptika kiudude 
ja mikrotorude tarbeks 
 
Kirjeldus 

Kapp koosneb ventileeritavast korpusest, kasutatakse koos sokliga, mis 

paigaldatakse pinnasesse. 

Tuulutuspilud on katuse all. Kondensvee eraldamiseks ja sisemuse tuulu-

tuseks on pilud põhjaservades. Kapi sees on vahekatus, mis kaitseb si-

sustust kondensvee eest.  

Uks on tihendatud kummitihendiga, lukustatav kahe kolmnurksüdamiku 

lukuga ja tabalukuga. 

Kaablid sisenevad kappi läbi põhjas olevate läbiviikude. Kaablite suundu-

mine pinnasest soklisse on võimalik eest, tagant, külgedelt. Kaablid saab 

kinnitada sokli sees, tagaosas, kaabliklambritega. 

Kaablid ja multitorud kinnitatakse kapis kaabliklambritega, kinnituskohad 

asuvad läbiviikudest kõrgemal. Nende kohal on kammid mikrotorude fik-

seerimiseks.  

Kammide kohal on kaabli tugevduse ( strenth member) kinnitusklambrid. 

Sisenevate ja väljuvate kiudude varu paigutatakse tagaseinas asuvatele 

kaablite aasadele. 

Reservkaablite kiud paigaldatakse kapi mõlema külje sees asuvatele aa-

sadele. 

Kiudude keevituskohtade jätkamisalused asuvad liigendiga hoidjas ja on 

alla pööratavad. Jätkamisaluseid saab liigendist välja võtta.  

Kohti on kokku 3 tk. 

Jätkamisaluse korpus on terasest, värvitud pulbervärviga. Kaas on läbi-

paistvast plastist PC. Sees on pehmest plastist keevituskohtade hoidjad, 

keevituskohti on 2x24 tk. Kaasas on juhtmesidemed. 



Tehnilised andmed 
Materjal: kuumtsink teras 

Standardvärv: pulbervärv RAL 7037, tumehall.  

Kaitseaste: IP54 

Ventileeritav, kondensvee äravool kapi põhjas. 

Paigaldus: soklile, pinnasesse paigaldatav 

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

Kaablite sisendid: läbiviigu korgid 14-20 mm –4 tk, multiläbiviik MC-4x30-63 mm 

Kaablite kinnitused: 

 - kaabliklambri kinnituskohad soklis ja kapis läbiviikude juures 

 - mikrotorudele 20xD7mm/10xD14mm ja 52xD7mm 

 Mahutavus:  

 - põhiversioon 144 keevituskohta - jätkamisaluseid 3 tk, 

Toode 
Kaal 

(kg) 

Kõrgus 

(mm) 

Laius 

(mm) 

Sügavus 

(mm) 
Kood 

Side jaotuspunkti kapp, tühi 30 732 411 314 EXC0059 

Lisavarustus: 

Jätkamisalus 48 kiu jätkamiseks. 
0,7 310 152 13,5 ACS00469 

Sokkel 900 mm, paigaldus pinnasesse 18 900 384 257 ACS00479 

Tellimise info 

 

Jätkamisalus 48 kiu jaoks 

1.Kaas 

2.Korpus 

3.Jätkuhoidjad 

4.Tugi 

Jätkamisaluste hoidja 

Kiudude varu 

Mikrotorude kinnituskohad 

Kaablite läbiviigud 

Kaabliklambri kinnituskohad 

Kaabli tugevduse kinnituskoht 
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