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SKIRSTOMOSIOS DĖŽĖS SDxxyyzz-AB 
(xx – dėžės aukštis (150÷1800); yy – dėžės plotis (150÷1200); zz – dėžės gylis 
(150÷400); A – nusako priekinių durelių skaičių – 1 arba 2; B – nusako koks 
užraktas naudojamas – S (spynelės) arba R (rankena)) 

1. Bendrieji nurodymai
1.1 Skirstomoji dėžė skirta trifazės 400V ir vienfazės 230V įtampos 50 Hz dažnio 

elektros energijos skirstymui vartotojo vidaus ir išorės tinkluose. 

1.2 Dėžėje gali būti montuojami automatiniai jungikliai, magnetiniai paleidėjai, rėlės ir 

kita elektros aparatūra. 

1.3 Dėžė yra gaminama iš cinkuotos skardos lakštų, padengtų polimerine danga, 

naudojant miltelinę technologiją. Standartinė spalva – RAL7032. Esant 

pageidavimui, galima dažyti ir kita spalva. 

2. Techniniai parametrai
230; 400 

400 

50 

IP 54 

IK08 

I 

15 

5 

ISO 9223 

2.1 Vardinė įtampa, V 

2.2 Vardinė srovė, A 
2.3 Dažnis, Hz  

2.4 Apsaugos laipsnis 

2.5 IK Kodas     

2.6 Apsaugos nuo elektros smūgio klasė 
2.7 Didžiausia spintos apgaubo apkrova, kg  

2.8 Didžiausia spintos durelių apkrova, kg  

2.9 Antikorozinė danga atitinka 
 

3. Naudojimo sąlygos
3.1 Dėžutė tinka eksploatuoti vidaus lauko sąlygomis. Jo montavimą, aptarnavimą ir 

remontą atlieka elektrotechninis personalas pagal “Saugos taisyklių eksploatuojant 

elektros įrenginius” reikalavimus. 

3.2 Aplinkos oro temperatūra                                        -25 - +40° C 

3.3 Santykinė oro drėgmė iki 100% (+25° C) 

3.4 Taršos laipsnis 3 

3.5  Aukštis virš jūros lygio iki 2000m. 

4. Komplektuotė
4.1 Skydelis 1 vnt. 

4.2 Durų raktai  2 vnt. 

4.3 Individuali pakuotė 1 vnt. 

5. Skirstomųjų dėžių sudedamosios dalys ir surinkimas.

1) Dvigubos durys gali būti su spynelėmis (standartinis variantas) arba rankena.

2) Viengubos durys gali būti su spynelėmis (standartinis variantas) arba rankena.

3) Vidinės, metalinės plombuojamos durys. Esant pageidavimui galima pagaminti vidines

plombuojamas duris su kiaurymėmis, organiniu stiklu.

4) Skydelio viduje atskirai arba kartu galima montuoti metalinę montažinę plokštę arba skirtingų

aukščių modulinių komponentų laikiklius su uždengimais (tarpas tarp modulių – 150mm arba

200mm). Taipogi ant modulinių laikiklių galima montuoti 200mm reguliuojamo aukščio metalinį

montažinį padelį.

5) Revizinis rėmelis skirtas skydui perdaryti iš paviršinio į montuojamą į kiaurymę sienoje.

Rėmelio briauna – 50mm, išsikišusi virš sienos paviršiaus – 10mm. Parduodama kartu su dėže.

6) Korpusas cinkuotas, nevirintas, kniedintas. Su stogeliu.

7) Dėžėse paruoštos kiaurymės specialiems laikikliams, skirtiems tvirtinti jas prie gelžbetoninių

atramų. Komplekte – atitraukimo nuo atramos konstrukcija ir sriegti M12 apkabiniai strypai.

8) Nuimama apatinė skydo dalis. Standartiniame variante – su 36mm diametro kiaurymėmis su

sandarikliais. (Galima pagaminti ir apatinę dalį su spec. kiaurymėmis)

9) Cokolis skirtas skydą atkelti ir prisukti prie betoninio ar kito tvirto pagrindo. Standartinis –

600mm aukščio.

10) Įkasama, betonuojama pamato dalis.



6. Pagrindiniai priekinės dalies ir montažinės plokštės parametrai: 

  

 
      
1.Montažinė plokštė (MP). 2.Modulinis uždengimas (MU) – 150 arba 200mm aukščio 3.Modulinė juosta (MJ) su 

DIN bėgeliu (kiaurymės plotis lygus iš dėžės pločio atėmus 100mm) 4.200mm aukščio reguliuojama dalinė 

plokštė montuojama ant kojelių (DP). 5.Modulių juostų arba dalinių montažinių plokščių kojelės (MJK). 

6.Apatinis laikiklis modulių juostoms (MLSD) 

 

5. Pagrindiniai apatinės dalies parametrai: 

 

 

6. Pagrindiniai šoninės dalies parametrai: 

 


