VÍZHATLAN MŰANYAG SZERELŐAKNÁK
Ezek az aknák leginkább közúti megvilágítás, optikai hálózatok, kábelvezetékek és
riasztórendszerek kiépítésénél használatosak. Az aknák úgyszintén alkalmasak HDPE csöves
hálózatok kiépítésénél, valamint optikai kötőelemek és kábeltartalékok elhelyezésére.
Akna leírása:
Az akna két részből áll, kamra és fedél. A műanyag fedél 160mm átmérőjű oszlopos merevítéssel
van ellátva, melynek köszönhetően a fedél terhelése az akna alsó részére tevődik. A fedél
merevítő opcionális tétel. Az akna méretei és kialakítása lehetővé teszi, az optikai kötőelem,
valamint közel 50m 15mm átmérőjű tartalékkábel elhelyezését. Az akna talpazata úgy lett
kialakítva, hogy a falai 32-110mm átmérőjű HDPE csövek fogadására alkalmas.

ZZ-PE AKNÁK
A ZZ-PE aknák 3 kivitelben érhetőek el.
ZZ-PE-0 standard
ZZ-PE-1 1db kötőelem elhelyezésére alkalmas
ZZ-PE-2 2db kötőelem elhelyezésére alkalmas

Technikai leírás: a műanyag henger alakú kamra egy kiálló hozzácsatolt kapszulával van
ellátva mely lehetővé teszi a kötőelem biztonságos elhelyezését úgy, hogy a kamrában a
tartalékkábel akadálytalanul helyezhető el. Ezen akna rendelhető középmerevítéssel is. Az
akna földfelszínre is elhelyezhető. Föld alatti alkalmazásnál célszerű marker elhelyezése a
kamrába. A műanyag fedelet külön biztonsági zárral lehet ellátni.
A kamra és a fedél anyaga: polietilén.

Súly és méretek:
Külső méretek
fedéllel

A kamra
súlya

A fedél
súlya

A kapszula méretei

-

ZZ-PE-0

Ø 812 x 500 mm

15 kg

6,5 kg

ZZ-PE-1

Ø 812 x 500 mm

17 kg

6,5 kg

1x Ø 220 x 350 mm

ZZ-PE-1W

Ø 812 x 500 mm

18 kg

6,5 kg

1x Ø 260 x 350 mm

ZZ-PE-2

Ø 812 x 500 mm

20 kg

6,5 kg

2x Ø 220 x 350 mm

ZZ-PE-2W

Ø 812 x 500 mm

21 kg

6,5 kg

2x Ø 260 x 350 mm

Árjegyzék (az ÁFA-t nem tartalmazza):

Megnevezés

Ft/db

ZZ-PE-0 (akna, fedél, tömítés)

57850,

ZZ-PE-1

61050,-

ZZ-PE-1W

62150,-

ZZ-PE-2

65230,-

ZZ-PE-2W

66330,-

Műanyag fedél Ø 600 mm

19600,-

Fedél alá való tömítés – egyszeri használatra

4500,-

Zárral ellátott műanyag fedél

24200,

