Produktsammanställning från Rala

Skåp
Ett alternativ till att sätta brunnar som skarvpunkter är skåp. Att sätta skåp är inget nytt, men har tidigare
framförallt varit förbehållet stora operatörer. Nu har metoden blivit allmänt vedertagen och i takt med detta har
det blivit allt vanligare med skåp ute i olika miljöer. Vi erbjuder olika typer av skåp från Elogic, såväl
stolpmonterade som markmonterade, anpassade för olika miljöer och olika storlekar. Skåpen passar också bra
tillsammans med våra olika ODF-lösningar.
Både våra markskåp och stolpskåp levereras med montageplatta. Montageplattan gör det möjligt att placera
skåpet i alla tänkbara miljöer som ditt fiberprojekt kräver, i stadsmiljö såväl som lantlig miljö. Tänk också på att
skåpet ska kombineras med önskad och/eller föreskriven skarvbox – välj därför skåp efter storlek på
skarvboxen.

Konstruktion och egenskaper
Markskåpen levereras med en utdragbar sockel, vattenfast montageplatta för önskad
skarvbox, låsregel för ASSA-lås, marktätning, takisolering samt hål förberett för
snömarkeringsstolpe. I vissa modeller bifogas dessutom tätningsmassa. För FIAskåpen så inkluderas även låsregel för ASSA-lås samt marktätning.
Dessutom finns ett gediget tillbehörsprogram.

Kopplingsskåp

Art nr

Benämning

1280019

Kopplingsskåp FIA 22 för utomhusbruk

1280032

Kopplingsskåp FIA 23 för utomhusbruk
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Art nr

Benämning

1280033

Kopplingsskåp FIA 36 för utomhusbruk

1280039

Kopplingsskåp FIA 26 för utomhusbruk

Kopplingsskåp med "Stockholms-lås"

Dessa skåp bör kompletteras med marktätning.
Art nr

Benämning

1280035

Kopplingsskåp Rala 330 med "Sthlm-lås" för utomusbruk

1280038

Kopplingsskåp Rala 600/198 med "Sthlm-lås" för utomusbruk

1280036

Kopplingsskåp Rala 600/300 med "Sthlm-lås" för utomusbruk
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Tillbehör

Art nr

Benämning

1280032K8

Markisolering för FIA 23 och Rala 330

1280039K8

Markisolering för FIA 26 och Rala 600/198

1280033K8

Markisolering för FIA 36 och Rala 600/300

1280032K6

Låssats för FIA-Skåp

1280035K6

Nyckel EBR lås, Stockholm

1280032K1

Tätningsmassa, patron, 310ml

1280032K2

Tätningsmassa, tub, 100 ml

1036000

Markeringsstång 1200 mm Gul/Svart

1036002

Markeringsstång 1200 mm Grön/Vit

1036001

Kabelutsättningspunkt, för skåp (KUP)

Produktblad och instruktioner
För att underlätta installation av Ralas skåp går det att hitta mer information på länkarna nedan.
KUP i skåp

Rala
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping

0142-838 80
info@rala.com
www.rala.com

