
тел/факс (032) 245-39-31, 245-39-32, 244-47-04, 241-72-29.

БНТ 20х2

БНТ 30х2

 ПП "Спецпромобладнання"
 79035, Україна, м. Львів, вул. Зелена, 115а

E-mail: spo@lviv/farlep.net

                           КРТq 10x2

Коробка Розподільча Телефонна на 10 пар
дає можливість установки плінта -
QDF-E1P-F  TYCO Electronics,
або плінта - LSA-PLUS/PROFIL KRONE 
а також плінта - 
 НОЗ - 2х10 виробництва 
 Харківського заводу "Моноліт"

  Бокс Настінний Телефонний на 20 пар
дає можливість установки 2х плінтів -
QDF-E1P-F  TYCO Electronics,
або 2х плінтів - LSA-PLUS/PROFIL KRONE 
а також  2х плінтів - 
 НОЗ - 2х10 виробництва 
 Харківського заводу "Моноліт"

  Бокс Настінний Телефонний на 30 пар
дає можливість установки 3х плінтів -
QDF-E1P-F  TYCO Electronics,
або 3х плінтів - LSA-PLUS/PROFIL KRONE 
а також  3х плінтів - 
 НОЗ - 2х10 виробництва 
 Харківського заводу "Моноліт"



БНТ 50х2

БНТ - 100х2

  Бокс Настінний Телефонний на 50 пар
дає можливість установки 5и плінтів -
QDF-E1P-F  TYCO Electronics,
або 5и плінтів - LSA-PLUS/PROFIL KRONE 
а також  5и плінтів - 
 НОЗ - 2х10 виробництва 
 Харківського заводу "Моноліт"

  Бокс Настінний Телефонний на 100 пар
дає можливість установки 10и плінтів -
QDF-E1P-F  TYCO Electronics,
або 10и плінтів - LSA-PLUS/PROFIL KRONE 
а також  10и плінтів - 
 НОЗ - 2х10 виробництва 
 Харківського заводу "Моноліт"

 Хомут монтажний

 Хомути монтажні передбачені під плінти:
QDF, KRONE. Від одного до десяти мість.

Монтажна стійка крос 19"

 Монтажна стійка крос 19"  
для установки плінтів KRONE.



   БКТ 100х2.

   LSA-PLUS/PROFIL KRONE

Кронштейн під БКТ 100х2 для розширення на 200 пар

 Кронштейн дає можливість розширення
         абонентських шаф у 2 рази
     встановлюється на місце бокса -

   Можлива установка двадцяти плінтів -
   QDF-E1P-F  TYCO Electronics,
   або двадцяти плінтів -  

   а також двадцяти плінтів - 
   НОЗ - 2х10 виробництва 
   Харківського заводу "Моноліт"

       КВП - 2

 Коробка КВП - 2 використовується для
 установки в замірний бетонний стовпчик
 для виведення КІП.

     КВПв - 2

 Коробка КВП - 2 використовується для
 установки в приміщеннях
 для виведення КІП.



      КРТНм

 Коробка Розподільча Телефонна  модернізована на 10пар
 дає можливість установки плінта -
 QDF-E1P-F  TYCO Electronics,
 або плінта - LSA-PLUS/PROFIL KRONE 
 а також плінта - 
 НОЗ - 2х10 виробництва 
 Харківського заводу "Моноліт"

 Конструкція складання плінта 
 застосована для можливості установки
 трьох, або п'яти ступеневого захисту
 на кожну пару.

         ЩЗП - 2

Щиток заземлення            

—  Галограма для щитків заземлення 
любої велечини.



                 POF - 1 

               POF - 1u

             POF - 2

POF - 2u

 Панель Оптична Фронтальна 19" - 21"
 24вол. 1Ю. Під комплектацію  
 tyco Electronics, установка адаптерів під 
 кутом.

 Панель Оптична Фронтальна 19" - 21"
 24вол. 1Ю. Під комплектацію  
 любого виробника, установка адаптерів 
 під кутом.

 Панель Оптична Фронтальна 19" - 21"
 48вол. 2Ю. Під комплектацію  
 tyco Electronics, установка адаптерів під 
 кутом.

 Панель Оптична Фронтальна 19" - 21"
 48вол. 2Ю. Під комплектацію  
 любого виробника, установка адаптерів 
 під кутом.



                 ODF - 1

     ODF - 2

 Панель Оптична Фронтальна 19" - 21"
 24вол. 1Ю. Під комплектацію  
 любого виробника, 
 установка адаптерів прямолінійна.

 Панель Оптична Фронтальна 19" - 21"
 48вол. 2Ю. Під комплектацію  
 любого виробника, 
 установка адаптерів прямолінійна.

           Кронштейн кріплення муфти FOSC 400 A4



 Ширина: 530 (мм.)

Стійка 19"

 Висота: 1620 (мм.)

 Глибина 430 (мм.)

Серверний пункт

Серверний пункт для кабельного 
телебачення та інтернету, під установку
опто-волоконних кінцевих кабельних
пристроїв та активного обладнання.



          БОН

Бокс Оптичний Настінний
Передбачений для зрощення 
двох кабелів.



             БОН - 1
   Бокс Оптичний Настінний  БОН-1 - це 
компактний модульний настінний 
абонентський кінцевий бокс для 4 -х роз'ємів 
  Бокс забезпечує захист волокон та оптичних 
компонентів від механічних пошкоджень,
забезпечує легкий доступ при експлуатації
та ефективну організацію волокон.
  Як правило, бокс встановлюється у 
приміщеннях абонента на кінцевій діленці
мережі доступу.
  Наявність механічного замка дозволяє 
обмежити доступ сторонніх осіб до
зварних і розємних з'єднань оптичних 
кабелів.



                  БОН - 2
   Бокс Оптичний Настінний  БОН-2 - це 
компактний модульний настінний 
абонентський кінцевий бокс для 8-и роз'ємів 
  Бокс забезпечує захист волокон та оптичних 
компонентів від механічних пошкоджень,
забезпечує легкий доступ при експлуатації
та ефективну організацію волокон.
  Як правило, бокс встановлюється у 
приміщеннях абонента на кінцевій діленці
мережі доступу.
  Наявність механічного замка дозволяє 
обмежити доступ сторонніх осіб до
зварних і розємних з'єднань оптичних 
кабелів.



                   БОН - 3
   Бокс Оптичний Настінний  БОН-3 - це 
компактний модульний настінний 
абонентський кінцевий бокс для 16 -и роз'ємів 
  Бокс забезпечує захист волокон та оптичних 
компонентів від механічних пошкоджень,
забезпечує легкий доступ при експлуатації
та ефективну організацію волокон.
  Як правило, бокс встановлюється у 
приміщеннях абонента на кінцевій діленці
мережі доступу.
  Наявність механічного замка дозволяє 
обмежити доступ сторонніх осіб до
зварних і розємних з'єднань оптичних 
кабелів.



                     БОН - 4
   Бокс Оптичний Настінний  БОН-4 - це 
компактний модульний настінний 
абонентський кінцевий бокс для 32 -х роз'ємів 
  Бокс забезпечує захист волокон та оптичних 
компонентів від механічних пошкоджень,
забезпечує легкий доступ при експлуатації
та ефективну організацію волокон.
  Як правило, бокс встановлюється у 
приміщеннях абонента на кінцевій діленці
мережі доступу.
  Наявність механічного замка дозволяє 
обмежити доступ сторонніх осіб до
зварних і розємних з'єднань оптичних 
кабелів.



                    БОН - 10
   Бокс Оптичний Настінний  БОН-10 - це 
компактний модульний настінний 
абонентський кінцевий бокс для 96 роз'ємів 
  Бокс забезпечує захист волокон та оптичних 
компонентів від механічних пошкоджень,
забезпечує легкий доступ при експлуатації
та ефективну організацію волокон.
  Як правило, бокс встановлюється у 
приміщеннях абонента на кінцевій діленці
мережі доступу.
  Наявність механічного замка дозволяє 
обмежити доступ сторонніх осіб до
зварних і розємних з'єднань оптичних 
кабелів.



     КРТ

  Коробка Розпредільча Телевізійна антивандальна
Встановлюється на сходових клітках для 
підключення абонентів кабельного телебачення.
Комплектується кутниками для захисту кабелю РК,
в коробку вмонтований антивандальний 
ексцентриковий замок.

  Комплектуючі для коробки КРТ.
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