
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veggboks DIN 
 
 
 
• Kan monteres på DIN-skinne eller rett på vegg. 
• Enkel tilgang til å arbeide i boksen. 
• Kan bygges ut med påbygningsenheter. 
• Hver enhet kan håndtere opptil 24 kontakter. 
• Det kan leveres adapter for ST, SC og LC. 

 
 
 
 
 

Beskrivelse 
En fleksibel veggboks velegnet for montasje på DIN-skinne i skap. Veggboksen er modulært 
oppbygget slik at den kan leveres i varierende størrelse. Grunnenheten har plass til opptil 
24 LC-kontakter eller 12 SC- eller ST-kontakter. Det samme har påbygningsenheten plass til. 
Utvidelsen foregår ved at lokket tas av grunnenheten og påbygningsenheten settes på i 
stedet. Lokket settes så på påbygningsenheten. På denne måten kan vi levere bokser med 48, 
72, 96 eller flere kontakter ved å øke totalbredden. 

 

Grunnenheten har også en monteringsplate for feste av komponenter. Denne kan tas ut for å 
lette arbeidet i boksen. Enheten har 2 runde kabelinnganger på undersiden. 1 PG nippel er 
inkludert for den ene inngangen, den andre inngangen er blendet med en membran-nippel. 
Det er åpning mellom enhetene slik at kabelen(e) føres inn i grunnenheten mens fibrene kan 
fordeles over de forskjellige enhetene. 

 
 

Både enhetene og lokket er hengslet i toppen slik at det er enkelt å komme til for å arbeide 
inne i alle enhetene uten å ta alt fra hverandre. Dette motvirker også skade på fiberen ved at 
enhetene åpnes og lukkes på en kontrollert måte. Hengslene er basert på snap-låser slik at 
enhetene ved et enkelt fingergrep også kan tas helt fra hverandre. Adapterplaten kan også tas 
ut ved å løsne tilsvarende snap-låser. 

 
 

Innkommende kabel kan avsluttes ved direkteterminering ved bruk av hurtigkontakter (f.eks. 
FAST, UniCam, LightCrimp Plus, FuseConnect) eller ved skjøting av fiberhaler. DIN-skinne klips, 
føringsbøyler og skjøteholder er inkludert. 

 
Veggboksen kan leveres ferdig bestykket med fiberhaler eller med preterminert kabel type 
AXAI, QXXI eller Mikrokabel. AXAI har fast kledning og inntil 24 fiber, en boks med 48 fiber vil 
derfor leveres med 2 kabler. 

 
Boksen kan også leveres med innebygd CWDM multiplekser og demultiplekser. To bokser (en i 
hver ende av linken) utgjør da et komplett system med komponenter for 
toveiskommunikasjon. Alle inn- og utganger  er på fronten. 

 
 
 
 

Enkel DIN-boks, åpen med monteringsplaten ute 
 

 
Dobbel DIN-boks  åpen for arbeid. 

 

 
Enhetene tatt fra hverandre. 



 

 
 
 
 

 
 
DIN-skinne klipset er montert bak, på kortsiden. Ved å bruke en veggbrakett (ikke inkludert) kan 
boksen festes med flatsiden mot veggen - enten ved bruk av DIN-festet eller ved å skrus direkte 
på veggen. 

 

Spesifikasjoner 
Materiale: 

 
Aluminium 

 
Hvitlakkert, RAL9010 

Kabelinnganger: 2 stk. 1 nippel er inkludert (PG16)  
Monteringsopsjoner: DIN-skinne bak, DIN-skinne på siden, skrus på vegg på siden Sidemontasje krever "Festebrakett, vegg" 
  - se tilbehør. 
Kapasitet per enhet: 24 (LC), 12 (SC, ST)  
Dimensjoner per enhet: 57 x 180 x 160 mm (B x H x D) Inkludert adaptere og DIN-skinne klips 
 77 x 180 x 153 mm (B x H x D) Ved bruk av "Festebrakett vegg" 
Vekt per enhet: 0.5 kg  

 

   

 


