
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bądźmy w kontakcie 

• AE Solution Sp. z o,.o. 

• 80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 42/44 

• 39-200 Dębica, ul. Transportowców 8 

• +48 58 354-91-22 

• biuro@aesolution.pl 

• www.aesolution.pl 
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Obudowy 

zewnętrzne 

Obudowy znajdują zastosowanie w stacjach 

elektroenergetycznych średniego oraz 

wysokiego napięcia (15kV ,30kV, 110kV, 220kV, 

400kV). Najczęściej wykonane są  

z blachy aluminiowej. Montowana jest  

w nich aparatura pomiarowa oraz sterująco-

zabezpieczająca, zabezpieczająca właściwy 

nadzór oraz funkcjonalność stacji 

elektroenergetycznych. Mogą być również 

stosowane w innych dziedzinach gospodarki, 

gdy wymagane jest zapewnienie wysokiej 

ochrony IP oraz antykorozyjności.  
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Szafa AEZ1 przeznaczona jest do stosowania  

w stacjach elektroenergetycznych średniego oraz wysokiego 

napięcia (15kV ,30kV, 110kV, 220kV, 400kV). W szafie montowana 

jest aparatura pomiarowa (obwody wtórne przekładników 

prądowych i napięciowych) oraz sterująco-zabezpieczająca, 

zapewniająca właściwy nadzór oraz funkcjonalność stacji 

elektroenergetycznej. Dodatkowo szafa może zostać 

wyposażona w podstawową instalację elektryczną, obejmującą 

obwody oświetlenia, ogrzewania oraz potrzeb własnych.        

Szafa wykonana jest z blachy aluminiowej, malowana 

proszkowo na kolor RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru  

z palety RAL po uprzednim uzgodnieniu). Zastosowanie 

podwójnego płaszcza oraz ocieplenia zapewnia poprawne 

funkcjonowanie zamontowanych urządzeń w szerokim zakresie 

temperatur otoczenia. 

ZAKRES DOSTAWY: 

1. Obudowa z podwójną ścianką oraz ociepleniem 

wraz z konstrukcją wewnętrzną 

2. Stelaż 

3. Przednie i tylne drzwi z podwójną ścianką  

oraz ociepleniem wyposażone w trzypunktowy 

system zamykania 

4. Cokół wraz ze zintegrowaną grodzią 

przeciwogniową 

5. Daszek z rynienką do odprowadzania wody 

6. Dwie płyty montażowe boczne  

7. Płyta montażowa o wysokości 250 mm 

8. Dwie płyty montażowe o wysokości 150mm 

9. Poziome poprzeczki montażowe (5szt.) 

10. Komplet 2 wsporników do organizacji 

okablowania wraz z kompletem uchwytów 

kablowych (20szt.) 

11. Komplet dwóch miedzianych szyn uziemienia  

z wyprowadzeniem do podpięcia bednarki 

12. Daszek gniazda nadzoru technicznego 

13. Kieszeń na dokumentację 

14. Kratka z filtrem do przewietrzania 

grawitacyjnego 
 

 INDEKS 

SZAFA AEZ1 AE 101 010 

SZAFA AEZ1 wyposażona  

w podstawową instalację 
AE 101 090 

 

SZAFA AEZ1 
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WYSOKOŚĆ INDEKS 

400 mm AE 101 214 

500 mm AE 101 215 

600 mm AE 101 216 

 

 

 PŁYTA UCHYLNA 

Płyta uchylna pozwala na montaż aparatury elektrycznej 

przy jednoczesnym łatwym dostępie do urządzeń 

zamontowanych za jej płaszczyzną. Wykonana jest z blachy 

stalowej fosforanowanej i malowana proszkowo na kolor 

RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru z palety RAL po 

uprzednim uzgodnieniu). 

ZAKRES DOSTAWY: płyta uchylna, komplet zawiasów,  

2 szt. wsporników oraz zestaw śrubek i nakrętek. 

 

AKCESORIA AEZ1 

PŁYTA MONTAŻOWA 

Płyta montażowa pozwala na montaż aparatury 

elektrycznej i zabezpieczeniowej. Wykonana jest z blachy 

stalowej fosforanowanej i malowana proszkowo na kolor 

RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru z palety RAL po 

uprzednim uzgodnieniu). 

ZAKRES DOSTAWY: płyta montażowa oraz zestaw śrubek 

i nakrętek. WYSOKOŚĆ INDEKS 

150 mm AE 101 220 

200 mm AE 101 221 

250 mm AE 101 222 

300 mm AE 101 223 

400 mm AE 101 224 

450 mm AE 101 225 

600 mm AE 101 226 

 

POPRZECZKA MONTAŻOWA 

Poprzeczka montażowa pozwala na montaż aparatury 

elektrycznej koryt kablowych oraz jako konstrukcja 

wsporcza. Wykonana jest z blachy alucynk. 

ZAKRES DOSTAWY: płyta uchylna, komplet zawiasów,  

2 szt. wsporników oraz zestaw śrubek i nakrętek. 

 

 

 INDEKS 

Poprzeczka 

montażowa 
AE 101 330 
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WSPORNIK POD OPISY 

Wspornik pod opisy pozwala na montaż tabliczek 

opisowych. Wykonany jest z blachy stalowej 

fosforanowanej i malowany proszkowo na kolor RAL 7035 

(możliwy wybór innego koloru z palety RAL po uprzednim 

uzgodnieniu). 

ZAKRES DOSTAWY: wspornik pod opisy oraz zestaw 

śrubek i nakrętek. 

FUNDAMENT 

Fundament betonowy pozwala na posadowienie szafy 

oraz wprowadzenie do niej kabli z dowolnego kierunku. 

Skręcany jest za pomocą stalowych śrub. 

ZAKRES DOSTAWY: fundament oraz zestaw montażowy. 

 

WYSOKOŚĆ INDEKS 

20 mm AE 101 420 

30 mm AE 101 430 

50 mm AE 101 450 

 

 

 INDEKS 

Fundament AE 101 900 

 

AKCESORIA AEZ1 
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SZAFA AEZ1 W WYKONANIU AWSC 

Szafa AEZ1 w wykonaniu AWSC przeznaczona jest do stosowania 

w stacjach elektroenergetycznych średniego oraz wysokiego 

napięcia (15kV ,30kV, 110kV, 220kV, 400kV). W szafie montowana 

jest aparatura pomiarowa (obwody wtórne przekładników 

prądowych i napięciowych) oraz sterująco-zabezpieczająca, 

zapewniająca właściwy nadzór oraz funkcjonalność stacji 

elektroenergetycznej. Dodatkowo szafa może zostać 

wyposażona w podstawową instalację elektryczną, obejmującą 

obwody oświetlenia, ogrzewania oraz potrzeb własnych.     

Szafa wykonana jest z blachy aluminiowej, malowana 

proszkowo na kolor RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru  

z palety RAL po uprzednim uzgodnieniu). Zastosowanie 

podwójnego płaszcza oraz ocieplenia zapewnia poprawne 

funkcjonowanie zamontowanych urządzeń w szerokim zakresie 

temperatur otoczenia.             

ZAKRES DOSTAWY: 

1. Obudowa z podwójną ścianką oraz ociepleniem 

wraz z konstrukcją wewnętrzną 

2. Stelaż 

3. Przednie i tylne drzwi z podwójną ścianką 

 oraz ociepleniem wyposażone w trzypunktowy 

system zamykania 

4. Cokół wraz ze zintegrowaną grodzią 

przeciwogniową 

5. Daszek z rynienką do odprowadzania wody 

6. Dwie płyty montażowe boczne  

7. Płyta montażowa o wysokości 250 mm 

8. Dwie płyty montażowe o wysokości 150mm 

9. Poziome poprzeczki montażowe (5szt.) 

10. Komplet 2 wsporników do organizacji 

okablowania wraz z kompletem uchwytów 

kablowych (20szt.) 

11. Komplet dwóch miedzianych szyn uziemienia  

z wyprowadzeniem do podpięcia bednarki 

12. Daszek gniazda nadzoru technicznego 

13. Kieszeń na dokumentację 

14. Kratka z filtrem do przewietrzania 

grawitacyjnego 

 

 INDEKS 

SZAFA AEZ1 AE 101 010 

SZAFA AEZ1 wyposażona  

w podstawową instalację 
AE 101 090 
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WYSOKOŚĆ INDEKS 

400 mm AE 101 214 

500 mm AE 101 215 

600 mm AE 101 216 

 

 

 

 

  

AKCESORIA AWSC 

PŁYTA UCHYLNA 

Płyta uchylna pozwala na montaż aparatury elektrycznej 

przy jednoczesnym łatwym dostępie do urządzeń 

zamontowanych za jej płaszczyzną. Wykonana jest z blachy 

stalowej fosforanowanej i malowana proszkowo na kolor 

RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru z palety RAL po 

uprzednim uzgodnieniu). 

ZAKRES DOSTAWY: płyta uchylna, komplet zawiasów,  

2 szt. wsporników oraz zestaw śrubek i nakrętek. 

PŁYTA MONTAŻOWA 

Płyta montażowa pozwala na montaż aparatury 

elektrycznej i zabezpieczeniowej. Wykonana jest  

z blachy stalowej fosforanowanej i malowana proszkowo 

na kolor RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru z palety 

RAL po uprzednim uzgodnieniu). 

ZAKRES DOSTAWY: płyta montażowa oraz zestaw śrubek 

i nakrętek. WYSOKOŚĆ INDEKS 

150 mm AE 101 220 

200 mm AE 101 221 

250 mm AE 101 222 

300 mm AE 101 223 

400 mm AE 101 224 

450 mm AE 101 225 

600 mm AE 101 226 

 

POPRZECZKA MONTAŻOWA 

Poprzeczka montażowa pozwala na montaż aparatury 

elektrycznej koryt kablowych oraz jako konstrukcja 

wsporcza. Wykonana jest z blachy alucynk. 

ZAKRES DOSTAWY: płyta uchylna, komplet zawiasów,  

2 szt. wsporników oraz zestaw śrubek i nakrętek. 

  

 INDEKS 

Poprzeczka 

montażowa 
AE 101 330 

 



 

 
9 

 

  WSPORNIK POD OPISY 

Wspornik pod opisy pozwala na montaż tabliczek 

opisowych. Wykonany jest z blachy stalowej 

fosforanowanej i malowany proszkowo na kolor RAL 7035 

(możliwy wybór innego koloru z palety RAL po uprzednim 

uzgodnieniu). 

ZAKRES DOSTAWY: wspornik pod opisy oraz zestaw 

śrubek i nakrętek. 

FUNDAMENT 

Fundament betonowy pozwala na posadowienie szafy 

oraz wprowadzenie do niej kabli z dowolnego kierunku. 

Skręcany jest za pomocą stalowych śrub. 

ZAKRES DOSTAWY:  fundament oraz zestaw montażowy. 

 

WYSOKOŚĆ INDEKS 

20 mm AE 101 420 

30 mm AE 101 430 

50 mm AE 101 450 

 

 

 INDEKS 

Fundament AE 101 900 

 

AKCESORIA AWSC 
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Szafa typu AEZ2 przeznaczona jest do stosowania  

w stacjach elektroenergetycznych średniego  

oraz wysokiego napięcia (15kV, 30kV, 110kV, 220kV, 400kV).  W 

szafie montowana jest aparatura pomiarowa (obwody wtórne 

przekładników prądowych i napięciowych) oraz sterująco 

zabezpieczająca, zapewniająca właściwy nadzór oraz 

funkcjonalność stacji elektroenergetycznej. Dodatkowo szafa 

może zostać wyposażona w podstawową instalację elektryczną, 

obejmującą obwody oświetlenia, ogrzewania oraz potrzeb 

własnych.  

Szafa wykonana jest z blachy aluminiowej, malowana 

proszkowo na kolor RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru z 

palety RAL po uprzednim uzgodnieniu). Zastosowanie 

podwójnego płaszcza oraz ocieplenia zapewnia poprawne 

funkcjonowanie zamontowanych urządzeń w szerokim zakresie 

temperatur otoczenia. 

ZAKRES DOSTAWY: 

1. Obudowa z podwójną ścianką oraz  termoizolacją 

wraz z wewnętrzną konstrukcją wsporczą. 

2. Regulowany stelaż 

3. Dwa komplety drzwi lewych/prawych z podwójną 

ścianką oraz termoizolacją wyposażone  

w trzypunktowy system zamykania oraz blokadę 

otwarcia 

4. Cokół wraz ze zintegrowaną podwójną grodzią 

przeciwogniową 

5. Daszek z rynienką do odprowadzania wody 

6. Komplet czterech płyt montażowych bocznych 

7. Płyta montażowa o wysokości 250 mm 

8. Cztery płyty montażowe o wysokości 150mm 

9. Poziome poprzeczki montażowe (11 szt.) 

10. Komplet czterech wsporników do organizacji 

okablowania wraz z kompletem uchwytów 

kablowych (20szt.) 

11. Komplet czterech miedzianych szyn uziemienia  

z wyprowadzeniem do podpięcia bednarki 

12. Daszek gniazda nadzoru technicznego 

13. Kieszeń na dokumentację 

14. Kratka z filtrem do przewietrzania 

grawitacyjnego 

 

 INDEKS 

SZAFA AEZ2 AE 102 010 

SZAFA AEZ2 wyposażona  

w podstawową instalację 
AE 102 090 

 

SZAFA AEZ2 
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WYSOKOŚĆ INDEKS 

400 mm AE 101 214 

500 mm AE 101 215 

600 mm AE 101 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŁYTA UCHYLNA 

Płyta uchylna pozwala na montaż aparatury elektrycznej 

przy jednoczesnym łatwym dostępie do urządzeń 

zamontowanych za jej płaszczyzną. Wykonana jest z blachy 

stalowej fosforanowanej i malowana proszkowo na kolor 

RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru z palety RAL po 

uprzednim uzgodnieniu). 

ZAKRES DOSTAWY: płyta uchylna, komplet zawiasów,  

2 szt. wsporników oraz zestaw śrubek i nakrętek. 

PŁYTA MONTAŻOWA 

Płyta montażowa pozwala na montaż aparatury 

elektrycznej i zabezpieczeniowej. Wykonana jest z blachy 

stalowej fosforanowanej i malowana proszkowo na kolor 

RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru z palety RAL po 

uprzednim uzgodnieniu). 

ZAKRES DOSTAWY: płyta montażowa oraz zestaw śrubek 

i nakrętek. 
WYSOKOŚĆ INDEKS 

150 mm AE 101 220 

200 mm AE 101 221 

250 mm AE 101 222 

300 mm AE 101 223 

400 mm AE 101 224 

450 mm AE 101 225 

600 mm AE 101 226 

 

POPRZECZKA MONTAŻOWA 

Poprzeczka montażowa pozwala na montaż aparatury 

elektrycznej koryt kablowych oraz jako konstrukcja 

wsporcza. Wykonana jest z blachy alucynk. 

ZAKRES DOSTAWY: płyta uchylna, komplet zawiasów,  

2 szt. wsporników oraz zestaw śrubek i nakrętek. 

 

AKCESORIA AEZ2 

 

 INDEKS 

Poprzeczka 

montażowa 
AE 101 330 
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WSPORNIK POD OPISY 

Wspornik pod opisy pozwala na montaż tabliczek 

opisowych. Wykonany jest z blachy stalowej 

fosforanowanej i malowany proszkowo na kolor RAL 7035 

(możliwy wybór innego koloru z palety RAL po uprzednim 

uzgodnieniu). 

ZAKRES DOSTAWY: wspornik pod opisy oraz zestaw 

śrubek i nakrętek. 

FUNDAMENT 

Fundament betonowy pozwala na posadowienie szafy 

oraz wprowadzenie do niej kabli z dowolnego kierunku. 

Skręcany jest za pomocą stalowych śrub. Składa się  

z dwóch fundamentów AEZ1 połączonych specjalną ramą. 

ZAKRES DOSTAWY: fundament oraz zestaw montażowy. 

 

WYSOKOŚĆ INDEKS 

20 mm AE 101 420 

30 mm AE 101 430 

50 mm AE 101 450 

 

 

 INDEKS 

Fundament AE 102 900 

 

AKCESORIA AEZ2 
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SZAFA AEZ2A 

Szafa typu AEZ2a przeznaczona jest do stosowania w stacjach 

elektroenergetycznych średniego oraz wysokiego napięcia 

(15kV, 30kV, 110kV, 220kV, 400kV). Dodatkowo szafa może 

zostać wyposażona w podstawową instalację elektryczną 

obejmującą obwody oświetlenia, ogrzewania oraz potrzeb 

własnych.  

Szafa wykonana jest z blachy aluminiowej, malowana 

proszkowo na kolor RAL 7035 (możliwy wybór innego koloru  

z palety RAL po uprzednim uzgodnieniu). Zastosowanie 

podwójnego płaszcza oraz ocieplenia zapewnia poprawne 

funkcjonowanie zamontowanych urządzeń w szerokim zakresie 

temperatur otoczenia.             

ZAKRES DOSTAWY: 

1. Obudowa z podwójną ścianką oraz termoizolacją 

wraz z wewnętrzną konstrukcją wsporczą 

2. Cztery komplety drzwi lewych/prawych  

z podwójną ścianką oraz termoizolacją wyposażone 

w trzypunktowy system zamykania 

3. Cokół wraz ze zintegrowaną podwójną grodzią 

przeciwogniową  

4. Daszek z rynienką do odprowadzania wody 

5. Regulowany stelaż wyposażony w: 

•  płytę montażową o wysokości 150mm (1 szt.) 

•  poziome poprzeczki montażowe (5 szt.) 

•  wspornik organizacji okablowania wraz z 

kompletem uchwytów kablowych (2 szt.) 

6. Komplet dwóch miedzianych szyn uziemienia z 

wyprowadzeniem do podpięcia bednarki 

7. Daszek gniazda nadzoru technicznego 

8. Kratka z filtrem do przewietrzania grawitacyjnego 

9. Kieszeń na dokumentację 

 

 INDEKS 

SZAFA AEZ2A AE 101 010 

SZAFA AEZ2A 

wyposażona  

w podstawową instalację 

AE 101 090 

 



 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

  

AKCESORIA AEZ2A 

Płyta montażowa służy do montażu aparatury elektrycznej 

i zabezpieczeniowej. Wykonana jest z  blachy stalowej 

fosforanowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 7035 

(możliwe wykonanie w dowolnym kolorze z palety RAL po 

uprzednim uzgodnieniu). 

ZAKRES DOSTAWY: płyta montażowa oraz zestaw śrubek 

i nakrętek. 

PŁYTA MONTAŻOWA 

Poprzeczka montażowa służy do montażu aparatury 

elektrycznej koryt kablowych i jako konstrukcja wsporcza. 

Wykonana jest z blachy alucynk.  

ZAKRES DOSTAWY: poprzeczka montażowa oraz zestaw 

śrubek i nakrętek. 

POPRZECZKA MONTAŻOWA 

Fundament betonowy umożliwia posadowienie szafy 

AEZ2A oraz wprowadzenie do niej kabli 

z dowolnego kierunku. Jest on skręcany za pomocą dwóch 

stalowych śrub. 

ZAKRES DOSTAWY: fundament oraz zestaw montażowy. 

 

 INDEKS 

Poprzeczka 

montażowa 
AE 102 401 

 

 

WYSOKOŚĆ INDEKS 

150 mm AE 102 150 

200 mm AE 102 200 

250 mm AE 102 250 

300 mm AE 102 300 

400 mm AE 102 400 

 

FUNDAMENT 

 INDEKS 

Fundament AE 102 950 
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SZAFA AE 

Szafki aluminiowe serii AE znajdują zastosowanie  

w stacjach elektroenergetycznych jako napowietrzne szafki 

pośredniczące obwodów napięciowych oraz prądowych. 

Najczęściej instalowane są na konstrukcjach wsporczych 

przekładników. W szafkach tego typu montowane są między 

innymi urządzenia związane z pomiarem energii (rezystory 

dociążające, listwy pomiarowe, zabezpieczenia obwodów 

napięciowych i prądowych). Obudowa dostępna jest  

w dwóch wersjach: standardowej (z pojedynczą ścianką)  

oraz ocieplonej (z podwójną ścianką oraz termoizolacją). 

Obudowa wykonana jest z blachy aluminiowej #2 mm 

chromianowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 7035 

(możliwe wykonanie w dowolnym kolorze z palety RAL po 

uprzednim uzgodnieniu), stopień ochrony IP55. W standardzie 

płyta montażowa ocynkowana oraz płyta pod dławiki pełna. 

Wersja ocieplona posiada podwójną ściankę oraz materiał 

termoizolacyjny 

ZAKRES DOSTAWY: 

1. Obudowa 

2. Drzwi z zamkiem 

3. Płyta montażowa 

4. Daszek 

5. Płyta pod przepusty pełna (na życzenie 

Klienta istnieje możliwość 

wyposażenia płyty w dławice kablowe) 

6. Uchwyty montażowe (2 szt.) 

 

 WYMIARY [mm] INDEKS 

TYP 
WYSOKOŚĆ 

W 
SZEROKOŚĆ 

S 
GŁĘBOKOŚĆ 

G 

WERSJA 
STANDARDO

WA 

WERSJA 
OCIEPLONA 

AE4 500 500 250 AE 110 040 AE 110 042 

AE5 600 600 250 AE 110 050 AE 110 052 

AE6 800 600 250 AE 110 060 AE 110 062 

AE7 800 800 250 AE 110 070 AE 110 072 

AE8 1000 600 250 AE 110 100 AE 110 102 

AE9 1000 800 250 AE 110 110 AE 110 112 

AE10 1200 600 250 AE 110 120 AE 110 122 

AE11 1200 800 250 AE 110 130 AE 110 132 

AE12 1200 1000 300 AE 110 140 AE 110 142 

 



 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UCHWYT MASZTOWY 

Uchwyt masztowy służy do powieszenia szaf typu AE na 

słupie okrągłym (o średnicy 50-300mm)  

lub kwadratowym (o przekroju 50-300mm). Wykonany jest 

z blachy nierdzewnej, 

ZAKRES DOSTAWY: 2 uchwyty masztowe oraz zestaw 

montażowy. 

SZYNA UZIEMIENIA 

Szyna uziemienia przeznaczona jest do wyrównywania 

potencjałów w szafach. Konstrukcja szyny opiera się na 

szynie miedzianej o przekroju 30x5mm. Posiada 

gwintowane otwory do mocowania przewodów.  

ZAKRES DOSTAWY: szyna miedziana, 2 wsporniki 

(alucynk) oraz zestaw montażowy.   

 INDEKS 

Szyna 

uziemienia 
AE 251 025 

 

AKCESORIA AE 

 

 INDEKS 

Uchwyt 

masztowy 
AE 110 240 
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SZAFA POMIARU ZIELONEJ ENERGII 

W szafie pomiaru zielonej energii montowane są liczniki do 

pomiaru energii wytwarzanej przez turbiny elektrowni 

wiatrowych.  

Obudowa wykonana jest z blachy aluminiowej o grubości 2mm  

i malowana proszkowo na kolor RAL 7035. Pionowy stelaż to 

profile stalowe malowane proszkowo w tym samym kolorze.  

ZAKRES DOSTAWY: 

1. Obudowa 

2. Drzwi przeszklone z zamkiem 

3. Płyta montażowa 

4. Daszek 

5. Płyta pod przepusty pełna (na 

życzenie Klienta istnieje możliwość 

wyposażenia płyty w dławice 

kablowe) 

6. Uchwyty montażowe (2 szt.) 

7. Pionowy stelaż. 

 

 

 WYMIARY [mm] 

INDEKS 
WYSOKOŚĆ 

W 

SZEROKOŚĆ 

S 

GŁĘBOKOŚĆ 

G 

AE 115 010 800 600 250 

AE 115 020 1000 600 250 

AE 115 030 1200 800 250 
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Stelaż zapasu kabla przeznaczony do umieszczania w nim 

zapasu kabla światłowodowego – stosowany w sieciach 

telekomunikacyjnych i informatycznych. Umożliwia organizację 

zapasu kabla (maksymalnie do 160m) zabezpieczając go przed 

uszkodzeniem mechanicznym. Stelaż zapewnia prawidłowy 

promień gięcia kabla światłowodowego. 

Wykonany jest z blachy aluminiowej o grubości 2mm  

oraz malowany proszkowo na kolor RAL 7035 (istnieje 

możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL po 

uprzednim uzgodnieniu). Na specjalne życzenie jesteśmy  

w stanie dostarczyć wykonanie z blachy kwasoodpornej, Klasa 

ochrony stelaża to IP20.  

ZAKRES DOSTAWY: 

1. Obudowa. 

2. Wyjmowany stelaż. 

3. Pokrywa. 

4. Zestaw zaślepek z dławikami. 

STELAŻ ZAPASU KABLA 

 

  WYMIARY [mm] 

TYP INDEKS 
SZEROKOŚĆ 

S2 

GŁĘBOKOŚĆ 

G2 

WYSOKOŚĆ 

W 

ZK 110 AE 120 110 790 790 117 

ZK 120 AE 120 120 640 640 117 

ZK 130 AE 120 130 790 790 167 

 
 

  ZK 110 ZK 120 ZK 130 

WYMIARY [mm] 750/750/115 600/600/115 750/750/165 

p
o

je
m

n
o

ść
 k

a
b

la
 [

m
] kabel Ø 10 110 70 160 

kabel Ø 11 100 50 140 

kabel Ø 12 70 50 110 

kabel Ø 13 60 40 90 

kabel Ø 14 40 40 65 

kabel Ø 16 30 20 35 
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SKRZYNKA ZAPASU PRZEWODU 

Skrzynkę zapasu kabla stosuje się do umieszczenia w niej 

maksymalnie 50m zapasu kabla liniowego. Główne 

zastosowanie znajduje w instalacjach napowietrznych w branży 

energetycznej. Zabezpiecza kabel przed uszkodzeniem 

mechanicznym oraz negatywnym działaniem czynników 

zewnętrznych. Gwarantuje funkcjonalność i prawidłowy 

promień gięcia kabla. Skrzynka przystosowana jest do montażu 

ma słupie energetycznym lub możliwy jest jej montaż 

bezpośrednio na ścianie lun innej konstrukcji wsporczej.  

Wykonana jest z blachy aluminiowej o grubości 2mm  

i malowana proszkowo na kolor RAL 7035 (istnieje możliwość 

malowania na dowolny kolor z palety RAL po uprzednim 

uzgodnieniu). Na specjalne życzenie jesteśmy w stanie 

dostarczyć wykonanie z blachy kwasoodpornej, Klasa ochrony 

stelaża to IP20.  

 

ZAKRES DOSTAWY: 

1. Obudowa. 

2. Stelaż. 

3. Drzwi z zamkiem na klucz. 

 

 INDEKS 

Skrzynka 

zapasu 

przewodu 

AE 122 220 
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Wieszak zapasu przewodu przeznaczony jest 

do przechowywania zapasu kabla na słupach 

energetycznych. Ma możliwość umieszczenia 

30m zapasu kabla OPGW (O20) lub 60m 

OPGW (O12). Posiada uchwyty zapobiegające 

zsuwaniu się kabla z konstrukcji. Cała 

konstrukcja jest stalowa, spawana  

i cynkowana ogniowo.  

WIESZAK ZAPASU PRZEWODU 

 

 INDEKS 

Wieszak zapasu kabla AE 190 020 

 


