
Tủ cáp điện thoại, tủ đấu dây 1200 đôi postef

 

Kích thước tủ cả bệ cao x rộng x sâu(mm): 1625 x 755 x 327 mm

- Tủ đấu cáp KP của hãng Postef được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong mọi điều kiện địa lý, khí hậu và 
con người.

- Tủ có nhiệm vụ bảo về các thiết bị đấu nối. Đạt được sử ổn định, tránh khỏi mọi tác động xấu bên 
ngoài (sự ô nhiễm, thâm nhập của môi trường)

Đặc điểm sản phẩm:

- Tủ KP có tuổi thọ cao nhờ chất liệu nhựa ABS có đặc tính dẻo dai cao, cứng, khỏe, chịu va đập tốt. 
Nhựa ABS còn có khả năng chống lại các chất ăn mòn hóa học, giảm thấp quá trình lão hóa.

- Vỏ tủ được gia tăng nhiều đường gân chạy dọc ngang thân và cánh tủ. Riêng cánh tủ còn lắp thêm tấm 
inox để tăng độ cứng vững.

- Khung tủ có hai thanh inox bắt dọc vào hồi tủ và đế tủ tạo sự liên kết vững vàng hơn nữa. Tủ có thanh 
ngang inox tạo thành xương tủ và để bắt phiến.

- Tủ có hệ thống đối lưu mặt sàng phía trên cùng thân tủ nhưng lại nằm phía trong mái tủ nên tránh 
được mưa, gió, cát bụi xâm nhập.

Tính an toàn và tin cậy

- Hệ thống khóa chốt 3 điểmvà 2 thanh chống khóa D18 để cánh tủ bám chặt vào thân tủ. Sửa dụng kiểu 
chìa khóa đặc biệt.

- Độ bền cơ học và hóa học:
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+ Chịu đựng được mọi chấn động lớn tác động vào thân tủ từ mọi phía.

+ Loại bỏ hiện tượng ngưng tụ hợi nước bên trong tủ ảnh hưởng tới chất lượng đấu nối và thiết bị đấu 
nối.

+ Chống lại các chất ăn mòn, chịu được thời tiết, nhiệt độ khắc nghiệt (mưa đá, bão cát, sự thay đổi 
nhiệt độ đột ngột. Ngay cả khi có khói bụi công nghiệp và sương muối).

Khai thác đơn giản:

- Lắp đặt dễ dàng vì có thể tháo rời giữa thân tủ và đế tủ và có thể luồn cáp từ dưới lên.

- Cánh cửa có 3 vị trí khi sử dụng (đóng, mở, khai thác), ở vị trí khai thác có thanh chống để cố định cánh 
tủ.

- Hai thanh ngang trên cùng được bắt các vòng đỡ dây (jimpering), giá đỡ dây (jumperhook). Tiện cho 
việc quản lý dây nhảy. Khung giá của tủ đều thích hợp ch nhiều loại phiến đấu nối.

- Họ tủ KP được thiết kế cho phép mở từ bên trái hoặc bên phải, mở một mặt hay hai mặt.

- Không cần bảo hành hay sửa chữa trong suốt thời gain sử dụng và vận chuyển đi xa hay lắp đặt.

Sử dụng:

- Tủ đấu cáp KP có nhiệm vụ bảo vệ và phân phối các đường cáp chính tới các hộp đấu dây thuê bao. Tủ 
KP có cấu hình lắp phiến theo kiểu đối xứng, cho phép đấu nối rẽ ngang bên trong tủ như giá MDF 
nhưng vẫn đàm bảo chức năng thông thường của tủ đấu cáp.

- Tủ KP rất thích hợp lắp phiến đấu nối kiểu gài dây IDC và các phiến bắt vít FL. Tủ còn cho phép kết hợp 
thêm các module cáp quang.

- Tủ có đầy đủ hệ thống tiếp mát đạt tiêu chuẩn phù hợp để gắn thiết bị bảo an, bảo về các thiết bị viễn 
thông khỏi sự phá hoại của sét và điện áp lạ.

- Lắp thuận tiện nhanh chóng:

+ Mở cánh tủ, rút hai chốt để mở cửa phần bệ tủ.

+ Bắt đế tủ xuống vị trí cần đặt bằng bốn bulông M14*200

+ Khi muốn lắp đặt vào vị trí đã định bạn có thể tháo vỏ tủ ra. Chỉ cần bắt bệ tủ xuống vị trí đã định.


