FDV KABELSKAP
Kabel-TV skap
• Montasjeplate innvendig
• Luftespalter
• Enkel montasje

Skapene leveres med:
•

Innvendig montasjeplate i
vannfast spon.

Teknisk spesifikasjon:
Skapene er produsert av
1,5 mm galvaniserte stålplater
(tosidig sinkbelegg) med polyester
pulverlakk overflate som gir høy
finish og god holdbarhet.
Farge er RAL6012 (grønn),
andre RAL farger kan leveres på
forespørsel.

Stansefabrikkens kabelskap er et solid og fleksibelt skap som brukes i kabel-TV,
fiberoptiske og andre utendørs installasjoner. De er utviklet og utprøvd for norske
klimatiske forhold med vekt på holdbarhet og effektiv montasje.
Det er utslagsåpninger i skapets sidevegger som passer for sammenskruing med
kabelskap. Samt pressbolter for snømarkør. Skapet leveres med innvendig montasjeplate i vannfast spon.
Øvre luke har enten nøkkellås type C101 eller hull for montering av TrioVing systemlås.
Kveilerammer for fiberkabel og rammer for feste av skjøtebokser kan lages på
forespørsel og monteres i skapet.

Vi leverer våre skap i flere størrelsesvarianter. Se tabell under:
El nr.

Beskrivelse		

24 000 04

KTV skap 250-3 m/lås C101 og hull for TrioVing

250 x 1200 x 230

24 000 14

KTV skap 500-3 m/lås C101 og hull for TrioVing

500 x 1200 x 300

24 000 15

FTTH Gateskap KTV500 m/kveileramme

500 x 1200 x 300

24 000 16

KTV500 Stolpemontert, Komplett, se egen side

500 x 1200 x 330*

24 000 24

KTV skap 700-3 m/lås C101 og hull for TrioVing

700 x 1200 x 300

24 000 34

KTV skap 800-3 m/lås C101 og hull for TrioVing

800 x 1200 x 300

Utvendige mål på skap er tilpasset energiverkenes kabelskap.
*Bunnboks dybde er 480mm. (Alle varianter er lagerførte)
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BxHxD

mål i mm

28

FDV KABELSKAP
Stolpemontert Kabelskap KTV
• Kabelinnføring i topp og bunn
• Trekantnøkkel for åpning og
lukking
• Enkel enmanns montering
• Bytte/montering av skap
rundt eksisterende skjøt
• Ivaretar kravet om kapslede
kveilerammer
• Utviklet i samarbeid med
BKK Nett

Skapet leveres med:
•

Kveileramme for fiberkabel
og braketter for feste av
skjøtebokser.

Teknisk spesifikasjon:

Åpne kveilerammer i toppen av stolpen tilfredstiller hverken sikkerhet eller de estetiske
mål på en optimal måte. I tillegg er det forbundet med fare å jobbe med vedlikehold i
toppen av stolpen. Vi har kombinert vårt vanlige KTV skap og tatt frem en variant for
stolpemontering.
Kabelskapet er et solid og meget fleksibelt skap som brukes i kabel-TV, fiberoptiske
og andre utendørs installasjoner.
Skapene er utviklet og utprøvd for norske klimatiske forhold med vekt på holdbarhet
og effektiv montasje. Øvre luke leveres med trekantnøkkel for åpning/lukking av skap,
men kan byttes til nøkkellås type C101 eller TrioVing systemlås.

El nr.
24 000 16

Beskrivelse		
KTV 500 Kabelskap stolpemontert, komplett

Utvendige mål på skap er tilpasset energiverkenes kabelskap.
*Bunnboks dybde er 480mm.

Skapene er produsert av
1,5 mm galvaniserte stålplater
(tosidig sinkbelegg) med
polyester pulverlakk overflate
som gir høy finish og god
holdbarhet.
Farge er RAL6012 (grønn).

BxHxD
500 x 1200 x 300*
mål i mm
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