Шафи розподільні телекомунікаційні типу ШРП
(ТЕХНІКО – КОМЕРЦІЙНА ДОВІДКА)

Переваги:

Уніфікований внутрішній стелаж для монтажу кабельних боксів старого
типу (БКТ, GKM і т. п.), сучасних наборів врізних плінтів (з'єднувальних
модулів) різних виробників та іншого телекомунікаційного обладнання;
підвищена вандалостійкість та довговічність, естетичний зовнішній вигляд.

Застосування:

Для установки наборів плінтів, кабельних боксів та інших кінцевих пристроїв
при підключенні магістральних кабелів на розподільні кабелі лінійних
(абонентських) мереж всередині приміщень (під’їздах).

Технічні
характеристики:

Матеріали: корпус – листова сталь товщиною 2 мм.
Фарба - порошково-полімерна, світло-сіра (RAL 7032).
ШРП-600 (1200) - 1420х570х225 мм,
Габарити:
ШРП-1200 (2400) - 2140х850х280 мм.
Діапазон робочих температур: від –40оС до +70оС.
Ступінь захисту ІР-54.
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Шафи типу ШРП вирізняються високою якістю виконання, сучасним дизайном та
ергономічністю, що забезпечує зручний монтаж абонентських ліній.
Конструкція внутрішнього стелажу шаф розрахована на кріплення 100-парних кабельних
боксів типу БКТ-100 або 22-хмісних монтажних рам (хомутів), вартість яких не включена в
наведену нижче ціну шаф
На нижньому ребрі стелажу встановлені металеві скоби фіксації кабелю. Вертикальні ребра
стелажу обладнані пластмасовими кросувальними кільцями (вушками).
Шафа не має цоколю, тому введення/виведення лінійних та станційних кабелів здійснюється
через отвір нижньої частини корпусу шафи. Кожна шафа комплектується чотирма
анкерними закладними болтами d=14 мм. Двері шафи оснащені по периметру гумовою
прокладкою та обладнані кишенею для документів або інструменту. Рухомі елементи шафи
(дверей) з’єднані проводами заземлення. Запірна система дверей - 1-но точкова зі
спеціальним замком з вандалостійкою ручкою.
Вага шафи ШРП-600 (1200) в картонній упаковці складає близько 60 кг, шафи ШРП-1200
(2400) – близько 135 кг.
Максимальна ємність (пар) при комплектації шаф 10-парними гелезаповненими
плінтами (з’єднувальними модулями) складає:
плінт
шафа

SliC (3M),
QDF (Tyco)
ПЛ-22 (ТЕСО)

SID-C (3M),
C5C (Tyco)

22.5 мм

17,5 мм

10 мм

1200
2400

1800
3600

3000
6000

ШРП-600 (1200)
ШРП-1200 (2400)

VSC Slim
(R&M)

Максимальна ємність (пар) при комплектації шаф 10-парними плінтами
(з’єднувальними елементами) без гелю складає:
плінт

шафа

LSA-PLUS
Dropwire
(KRONE),

LSA-PLUS
з клемами
(KRONE),

НЗР-2х10-Б

НЗР-2х10-А

(ДПХПЗ)

(ДПХПЗ)

67,5 мм

45 мм

LSA-PLUS (KRONE),
YAK-21 (Kunt),
VS Standard (R&M),
QDF (Tyco), ПЛ21 (ТЕСО)
НЗР-2х10 (ДПХПЗ)
22,5 мм

VS
Compact
(R&M),
VP-10
(AGMAR)
20 мм

SID-C (3M),
YAK-41
(Kunt), C5C
(Tyco)

VSC
Slim
(R&M)

17,5 мм

10 мм

ШРП-600 (1200)
ШРП-1200(2400)

420
600
1200
1500
1800
3000
840
1200
2400
3000
3600
6000
Можлива комплектація шаф 8-парними плінтами (з’єднувальними модулями). В такому
випадку ємність шаф пропорційно знизиться.
Сертифікат відповідності УкрСЕПРО №UA1.150.0058005-07 від 10.05.2007р.
№
Найменування шаф
грн. за од.
1
ШРП-600 (1200) під'їздна, без цоколя, однодверна
1538.70
2
ШРП-1200 (2400) під'їздна, без цоколя, однодверна
2323.92
Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5% до 15%.
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