
Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. Jednakże BKT Elektronik nie może zagwaranto-

wać, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i 

nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego. 
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Karta Katalogowa 

Zewnętrzna dystrybucyjna szafka BKT do FTTx 48xSC Simplex 
Nr. karty KK_110A6111_01.16 

Zastosowanie 

Standardy 

Charakterystyka produktu 

 Budowa sieci FTTH w różnych miejscach przeznaczenia 

 Zakończenie kabli przychodzących od operatora sieci i dystrybuowanie ich do miejsc przeznaczenia do odbiorcy końcowego 

 PN-EN 60529—badania stopnia ochrony IP 

 RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych  

 EN ISO 9001:2008—zarządzanie jakością 

 EN ISO 14001:2004—zarządzenie środowiskiem 

 Trwałe posadowienie w gruncie 

 Możliwość podłączenia do z 48xSC Simplex i E2000 oraz 48x LC Duplex na uchylnej tacy 

 Beznarzędziowy, szybki demontaż wnętrza montażowego szafki w celu uzbrajania  

 Wnętrze montażowe wyposażone w trzpień gwintowany na tacki spawów oraz uchwyty montażowe do ujarzmienia wprowadzanych kabli 

 Beznarzędziowa możliwość zdemontowania wszystkich elementów przodu szafki  

 W cokole miejsce na zapas kabla, po bokach cokołu wyłamywane okna do przeprowadzenia kabli „przelotowych” 

 W podłodze szafki piankowy przepust kablowy  

 Okres gwarancji 10 lat , na powłokę malarską 2 lata 
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Typ Szer. (mm) Gł. (mm) Wys. (mm) 

FTTx 48xSC 317 214 1280 

Wykonania / Warianty 

Karta Katalogowa 

Konstrukcja 

 Szafka wykonana z blachy aluminiowa, cokół wykonany ze stali nierdzewnej 

 Malowana metodą proszkową na RAL7035 

 Uziemione wszystkie elementy szafki 

 Zamknięcie na wkładkę z kluczem 

Zewnętrzna dystrybucyjna szafka BKT do FTTx 48xSC Simplex 
Nr. karty KK_110A6111_01.16 


