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PikTogramy

recykling

niski ciężar własny

wysoka odporność mechaniczna

wysoka odporność termiczna

wysoka odporność na promieniowanie uV

wysoka odporność na wandalizm

niezawodny system zamknięcia

szeroka paleta wymiarów
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Wymiar zewnętrzny studni 960 x 1580 mm
Wymiar wewnętrzny studni 800 x 1400 mm

zalety i przyczyny MOntOwania szaf/złączy KablOwych w studniach

 ■ walory estetyczne (miejsca zabytkowe)
 ■ bezpieczeństwo działania
 ■ brak narażenia na uszkodzenia mechaniczne takie jak wandalizm, uszkodzenie szafy przez samochód itp.
 ■ możliwość wykorzystania powierzchni naziemnej do innych celów
 ■ stabilne wartości klimatyczne (temperatura, wilgotność)
 ■ łatwa instalacja, obsługa i konserwacja urządzeń

przyKładOwe wypOsażenie szafy

 ■ szyny nh 6 x nh2, 400a, 3 polowe
 ■ urządzenia telekomunikacyjne
 ■ płyta montażowa do indywidualnego wyposażenia

 
Miejsce na MOntaż aparatury

 ■ wys. x szer. : 980 x 600 mm 
 ■ max. głębokość: 470 mm
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przyKładOwe zastOsOwania eK 600, eK 800 i eK 880

 ■ bezpieczeństwo działania
 ■ estetyka
 ■ oszczędność miejsca
 ■ niezawodność działania
 ■ długowieczność
 ■ możliwość wykorzystania powierzchni naziemnej do 

innych celów

 ■ certyfikowane rozwiązanie
 ■ ograniczony dostęp nieupoważnionych osób
 ■ łatwość obsługi
 ■ szeroki zakres możliwych zastosowań
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Pokrywa z antypoślizgową
powierzcnią

Zawias

Zamknięcie

Widok od góry

Widok od dolu

Korpus kanalu

Element stabilizujący 
przeciwko siłe wyporu

Stożkowe elementy łączeniow zapewniające 
trwałe połączenie ze sobą kanalów kablowych

Specjalne otwory zapewniające 
odprowadzanie wody z kanałów

Stożkowe rurki w celu zapewnienia  
stabilnego usadowienia kanału

Stabline i odporne na  
skręcanie dno kanału

Kanały KablOwe seria tOp
Kanały kablowe z tworzywa sztucznego stanowią idealne rozwiązanie dla szybkiego, łatwego 
i ekonomicznego prowadzenia kabli. Kanały kablowe z tworzywa sztucznego mimo niskiego 

cieżaru zapewniają wysoką stabilność oraz skutecznie chronią kable i przewody przed czynnikami 
zewnętrznymi.  Mają one zastosowanie wszędzie tam gdzie powstaje nowoczesna infrastruktura 

kablowa. 
Kanały kablowe serii tOp wraz z szeroką paletą wyposażenia dodatkowego stanowią idealne 
rozwiązania wszędzie tam gdzie  skomplikowana topografia terenu stanowi istotny problem w 

układaniu i prowadzeniu infrustruktury kablowej. 
 wytrzymały system kanałów kablowych serii tOp umożliwia pokonanie różnych barier występujących 

w terenie takich jak: nierówności, zakrzywienia, niestabilny grunt. system sprawdza się również 
idealnie przy prowadzeniu kabli przez obiekty inżynieryjne takie jak mosty czy wiadukty.
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en 61643-11 OgraniczniK przepięć typu 2

napięcie znamionowe ac (un) 230 V (50 / 60 hz)

najwyższe napięcie trwałej pracy ac [l-n] (uc) 275 V (50 / 60 hz)

najwyższe napięcie trwałej pracy ac [n-pe] (uc) 255 V (50 / 60 hz)

znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (in) 5 ka

największy prąd wyładowczy (8/20 µs) (in) 10 ka

całościowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [l+n-pe] (itotal) 20 ka

napięciowy poziom ochrony [l-n] (up) ≤ 1,5 kV

napięciowy poziom ochrony [l-n] (up) przy 3 ka ≤ 1,0 kV

napięciowy poziom ochrony [l-n] (up) przy 1,5 ka ≤ 0,85 kV

napięciowy poziom ochrony [n-pe] (up) ≤ 1,5 kV

zdolność gaszenia prądu następczego (ifi) 100 aeff

czas zadziałania [l-n] (ta) ≤ 25 ns

czas zadziałania [l/n-pe] (ta) ≤ 100 ns

wytrzymałość zwarciowa (isccr) 1 kaeff

wytrzymałość zwarciowa z 16 a gg (isccr) 6 kaeff

przepięcie dorywcze tOV [l-n] (uT) 335 V / 5 sec. – wytrzymałość

przepięcie dorywcze tOV [l-n] (uT) 440 V / 120 min. – pewna awaria

przepięcie dorywcze tOV [n-pe] (uT) 1.200 V / 200 ms – pewna awaria

przerwanie obwodu prądowego tak

zakres temperatur pracy -400 °c - +800 °c

przewodu podłączeniowe 1,5 mm², długość 60 mm

Materiał obudowy tworzywo termoplastyczne ul 94 V-2, kolor czerwony

Miejsce zabudowy wewnętrzne

stopień ochrony ip 20
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studnie kablowe z poliwęglanu
 ■ Kraków
 ■ Malbork – zamek w Malborku
 ■ warszawa
 ■ Katowice
 ■ łódź
 ■ gdańsk – siedziba firmy  

dr. Oetker, zajezdnia 
tramwajowa ul. pomorska

 ■ Mielec – rynek główny
 ■ Opole – górażdże cement 

s.a
 ■ a2 stryków-żdżary (zjazdy 

stryków, piątek, emilja, 
wartkowice, dąbie, Koło, 
żdżary)

 ■ a2 nowy tomyśl – świecko
 ■ szczecin
 ■ bydgoszcz
 ■ gdańsk obwodnica 

trójmiasta
 ■ wrocław
 ■ inne

systemy  
podziemne

 ■ rynek w gnieźnie
 ■ chorzów - centrum 

przesiadkowe
 ■ rynek w resku
 ■ radiostacja gliwice
 ■ rynek bytom
 ■ rynek gliwice
 ■ centralny Ośrodek sportu  

w cetniewie – władysławowo
 ■ stadion wisła Kraków
 ■ stadion euro 2012 wrocław
 ■ łódź, ulica piotrkowska
 ■ Katowice, ulica Korfantego
 ■ świnoujście
 ■ zamek w Malborku
 ■ drive land w radziejowicach
 ■ stadion Olimpijski we 

wrocławiu
 ■ inne

przyciski sygnalizacyjne  
eK 424 i eK 533

 ■ bydgoszcz
 ■ gorzów wlk.
 ■ Kraków
 ■ warszawa
 ■ rybnik
 ■ białystok
 ■ łódź
 ■ poznań
 ■ rzeszów
 ■ toruń
 ■ szczecin
 ■ lublin
 ■ Olsztyn
 ■ wrocław
 ■ Katowice
 ■ inne

wybrane referencje z pOlsKi

spis treści
Kim jesteśmy?              2
piktogramy               3
studnie kablowe z poliwęglanu Quality box           4
system zabezpieczający dla studni kablowych          7
dławnica czopowa gniazdowy wkład uszczelniający eK 186         8
wodoszczelna skrzynka eK 664 - ip 68         10
systemy podziemne            11
szafy chowane w studniach eK 880          12
szafy chowane w studniach z systemem wentylacji eK 890       14
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pokrywy dla studni w tunelach          20
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złącze słupowe eK 480 z ogranicznikiem przepięć        30
Obudowa do wielofunkcyjnego zastosowania eK 580        32
przepust światłowodowy eK 459          33
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