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Jonovarokejakokaappi
E Avenue Oy:n jonovarokejakokaappisarja on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin. Mekaanisen kestävyyden lisäksi suunnittelussa on asetettu vaatimuksia kaapin tyylikkäälle ulkonäölle ja toiminnallisuudelle mm. kaapeleiden nopealle kytkennälle. Viimeistelty ulkokuori on vankkarakenteinen ja luontevasti ympäristöön
mukautuva.

• Kaapelijakokaapit ovat tehdasolosuhteissa oikeilla työkaluilla
oikein valmistettuja
• Takuu- ja vastuukysymykset selvät
• CE -merkintä, tarkastuspöytäkirja
• Kappalekoestukset standardin vaatimuksen mukaisesti
• Ei puuttuvia osia
• Työ etenee jouhevasti:
- Nopea asennus maastossa
- Nostokorvat pois
- Aurausviitan säätö
- Kaapelin kytkentä ja merkintä
(valmiit merkit)
• Ympäristöystävällinen
• Ei kuljetuslavoja
• Ei pahvi- tai muovijätettä

Jonovarokejakokaappisarjassa on 5 erilevyistä kaappia.
Kaapit toimitetaan työmaalle täysin kalustettuina asennusvalmiina
kokonaisuuksina:
• IP 20 -suojattu kiskosto
• Jonovarokkeet liittimineen ja merkintöineen
• Kaapelimerkit
• Kaapin tunnuskilpi
• Kyllästetyt tukipuut asennettuna
• Nostokorvat
• Aurausviitta
• Sulakkeet (optio)
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Jonovarokekaappi
ALUMIINI
Kevyet ja ruostumattomat kaapelijakokaapit valmistetaan sileästä
2 mm alumiinilevystä (AlMg3). Kaapin ilmankierrosta on huolehdittu ala- ja yläosassa olevien tuuletusritilöiden avulla. Kaapin ovi
ja sokkelin etulevyt ovat poistettavissa ilman työkaluja kaapeloinnin helpottamiseksi.

Jonovarokekaappi
KUUMASINKITTY
Pitkäikäinen ja tukeva rakenne, valmistetaan kuumasinkitystä
teräslevystä. Kaapin ilmankierrosta on huolehdittu ala- ja
yläosassa olevien tuuletusritilöiden avulla. Kaapin kansiluukku
ja sokkelin etulevyt ovat poistettavissa ilman työkaluja
kaapeloinnin helpottamiseksi.

Jalustat

Jalustat

Jalustat on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.

Jalustat on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.

Pintakäsittely

Pintakäsittely

Maalauksena kaapeissa ja jalustoissa on pulverimaalaus jonka
vakiovärisävy on RAL 7037 (harmaa). Muita värisävyjä on mahdollista käyttää erikoistilauksesta samoin kuin antigraffitimaalia.

Maalauksena kaapeissa ja jalustoissa on pulverimaalaus jonka
vakiovärisävy on RAL 7037 (harmaa). Muita värisävyjä on mahdollista käyttää erikoistilauksesta samoin kuin antigraffitimaalia.

Mitat

Mitat

Kaapin ja jalustan
yhteiskorkeus 1857 mm
(kaappi 1152 mm, jalusta 705 mm)
Leveydet 400 / 600 / 850 / 1050 / 1350 mm

Kaapin ja jalustan
yhteiskorkeus 1670 mm
(kaappi 980 mm, jalusta 690 mm)
Leveydet 400 / 600 / 850 / 1050 mm
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