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Metalinė kabelinė ritė pastatoma ZN MKRP-1M-3D MIL.ZN Kodas 581482
Šviesolaidinio kabelio ritės specifikacija:
-Ritėje telpa 350m-400m 4 skaidulų vienamodžio 5,0 ± 0,5mm
storio jungiamojo šviesolaidinio kabelio;
Ritė turi :
-būgną metaliniais šoniniais diskais kabeliui suvynioti;
-būgnas turi pagrindinę cilindrinę dalį 150mm diametro ir 300mm
ilgio,kurį sudaro būgno 250mm ilgio pagrindinė dalis kabelio
rezervui susukti ir papildoma 50mm ilgio sekciją,atskirtą metaliniu
disku, šviesolaidinio kabelio 5m-10m pradžios rezervo susukimui;
-būgno šerdyje yra kiaurymė tarp pagrindinės ir pradžios rezervo
dalies,kabeliui su SC Duplex,SC Simplex ar kitomis
šviesolaidinėmis jungtimis prakišti;
-būgno šonuose ir 50mm nuo krašto yra 370+/-30mm diametro trys
metaliniai diskai;
-kraštinis būgno diskas turi privirintus keturis "Z" formos lapelius,pakilusius nuo disko 30mm.Ant jų
irgi galima susukti kabelio pradžią ir jos galą pritvirtinti velcro juostelės pagalba.Tokia
konstrukcija,nepriklausomai nuo to kiek kabelio yra išvyniojama,leidžia pastoviai turėti prisijungimą
prie kabelio pradžios ir galo.
-Rankeną būgno sukimui;
-Du plastikinius ratukus,palengvinančius ritės transportavimą;
-Apatinę atramą,ritės fiksavimui stacionarioje būsenoje;
-Viršutinę ,reguliuojamo ilgio rankeną su mikroporinės gumos paminkštinimu,skirtą ritės
transportavimui;
-Ritė turi užspaudžiamą stabdį,apsaugantį nuo būgno sukiojimosi transportavimo metu.
-Ritė nudažyta miltelinio dažymo technologija juoda RAL 9005 arba tamsiai žalia RAL 6020spalva.
Kabelinės ritės ZN KRPM-1M-3D MIL talpa,priklausomai nuo kabelio diametro.
L1-Kabelio talpa pagrindinėje būgno dalyje 250mm ilgio.
L2-Kabelio talpa papildomoje būgno dalyje 50mm ilgio.
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Pastaba:Šviesolaidinio kabelio ritė ir šviesolaidinis kabelis su atitinkamomis jungtimis ir
jungčių tipais gaminami pagal konkretų užsakovo užsakymą.

Tiekimo laikas:4-5 savaitės po užsakymo.
Užsakymo kodas: 581482
Direktorius komercijai
Petras Eimantas
petras@zaliasis-namas.lt
+370-698-73131
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