Inn/utendørs kompakt
skjøteboks for veggmontasje
Ofte benyttet som en interfaceboks i skille mellom
operatør og kunde eide nett. Eller i hver etasje i en
boligblokk.
Meget enkel i bruk. Alle deler er på plass og det
eneste man skal konsentrere seg om, er å få den
plassert på veggen før man entrer kabelen og
begynner å skjøte.

SPESIFIKASJONER
TECHNICAL DATA
1

Max antall skjøter

12

Maks diameter innkommende rør
eller kabel (mm)

16

Maks innkommende kabler

1

IP grad

55

Maks diameter utgående kabler
(mm)

4,5

Maks antall utgående kabler

4

Dimensjoner (mm)

Se tegning siste side

Arbeidstemperatur

-40 °C to + 50 °C (5 to 95% RH)

Materialtype boks

ABS plast tilsatt UV bestandig materiale

Materialtype skjøtebrett

ABS plast

TESTING*
Dry heat

BS EN 60068-2-2 Test Bb

Damp heat

IEC 60068-2-3: 1969

Change of temperature

IEC 60068-2-14: 1984

Vibration

IEC 60068-2-6: 1995

Shock

F E AT U R E S
>> Skjøteboksen kan bli montert
både ute og inne da den har en IP
grad på 55
>>Enheten er laget av plast av typen
ABS som er tilsatt UV beskyttende
middel. Om ønskelig kan også
brannhemmende FR materiale
tilsettes.
>> Alle inn/utganger for kabler er i bunn
av boksen og innkommende kabel/rør
kan være 14/16mm.
>>Det er plass for eventuell
vanntett terminering av blåse rør
inne i boksen.
>> Minimum bøyeradius på
skjøtebrettet er 30mm.

IEC 60068-2-27: 1987

*Boksen er fremdeles under utvikling og den vil bli testet i henhold til disse standardene
straks den er ferdig.
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Antall skjøtebrett

Enkelt hengslet skjøtebrett som enkelt også kan
løsnes helt. Dette gir god plass for arbeid med kveiling
og føring av kabel under skjøtebrettet. Skjøtebrettet
har plass til maksimalt 12 skjøter.
4 drop kabler kan tas ut fra boksen i underkant
gjennom gummiforseglingene, som det lett kan lages
hull i vha. kniv, syl el.lign.
Lokket som fjernes helt ved å skyve det bakover, har en
gummilist innebygd som forsegler den innerste delen av
boksen slik at man oppnår en IP grad på 55. Det er heller
ikke noen skruefester innenfor gummilisten. Men to av
skrufestene er under lokket slik at lokket må fjernes før
man får tilgang til skruene. Dette for å hindre hærverk

LOGISTIKK
Pakke dimensjoner (mm)

(w) 150 x (h) 195 x (d) 40

Total vekt (kg)

0.35

Netto vekt (kg)

0.22

Innhold i forpakningen

Tilleggsutstyr som ikke følger med
Skjøtehylser
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Innholdet i forpakningen innholder en boks som er utstyrt med et
skjøtebrett, en gummi gjennomføring for innkommende kabel og 4 stk for
dropp kabler, en lås og nøkkel. Alt er montert på plass. Skruer for
veggfeste og strips vil også bli lagt ved.

