Стовпчики розподільні поліетиленові SR30P, SR50P та SR100P
для телекомунікаційних кабелів
(ТЕХНІКО – КОМЕРЦІЙНА ДОВІДКА)

Переваги:
Застосування:

Технічні
характеристики:

Широкий діапазон застосування в поєднанні з низькою трудомісткістю
встановлення, зручністю в експлуатації та естетичністю.
Для установки на відкритому просторі (вздовж автодоріг, залізничних колій,
біля АЗС, в промзонах, на паркових та рекреаційних територіях, на
присадибних ділянках та територіях малоповерхової котеджної забудови)
наступного устаткування:
- розподільного та кінцевого обладнання на мережах зв’язку, радіофікації,
сигналізації, відеонагляду, кабельного телебачення і т.п.;
- пристроїв для захисту обладнання АТС, обслуговуючого персоналу та
абонентського устаткування від впливу небезпечно високої напруги і
струму;
- антенно-фідерного, ретранслюючого та підсилюючого обладнання на
мережах радіозв’язку;
- вимірювально-діагностичного обладнання в пунктах контролю.
Матеріал: корпус – негорючий світлостабілізований поліетилен високої щільності (HDPE); монтажна консоль – сталева, з гальванічним оцинкуванням.
Габарити:
діаметр стовпчика – 140 мм; ковпака – 160 мм; фундаменту – 320 мм;
висота стовпчика без фундаменту – 1340/ 1340/ 1440 мм;
висота стовпчика над рівнем землі – 770/ 770/ 870 мм.
Рекомендована глибина встановлення в грунті – 600 мм.
Механічна міцність:
вертикальне навантаження на ковпак – 8500 Н/м2;
горизонтальне навантаження – 1200 Н.
Діапазон робочих температур та сонячної радіації:
температура - від –33оС до +40оС;
відносна вологість повітря – від 10% до 85%;
вплив сонячних променів (ультрафіолетова радіація) – 20 годин при t = +40оС.
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Введення/виведення кабелю здійснюється через два гофроколіна, які пристосовані для
з’єднання з трубами кабельної каналізації діаметром 40 мм.
Вага розподільного стовпчика SR30P-1340 в картонній упаковці складає близько 9 кг, а
фундаментного підстаканика – близько 11 кг.
Ступінь захисту ІР-44D.
Максимальна ємність при комплектації 1-парними з’єднувальними модулями складає:
стовпчиків SR30P – 6 пар, SR50P – 28 пар, SR100P – 44 пари.
Максимальна ємність (пар) при комплектації стовпчиків 10-парними
гелезаповненими плінтами (з’єднувальними модулями) складає:
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Максимальна ємність (пар) при комплектації стовпчиків 10-парними плінтами
(з’єднувальними елементами) без гелю складає:
плінт
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Можлива комплектація стовпчиків 8-парними плінтами (з’єднувальними модулями). В
такому випадку ємність стовпчиків пропорційно знизиться.
Сертифікат відповідності УкрСЕПРО №UA 1.090.14539-07
№

Найменування
грн. за од
1 Стовпчик розподільний SR 30P-1340
841,50
2 Стовпчик розподільний SR 50P-1340
889,50
3 Стовпчик розподільний SR 100P-1440
999,54
Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5% до 15%.
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