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Zárezová technika Krone – LSA PLUS 
 
 
Jedná sa o systém rýchleho zapájania žíl bez letovania, skrutkovania a predbežného odizolovania žíl. 
Kontaktovanie žíl sa deje pomocou jednej operácie špeciálnym nástrojom, keď je vodič cez svoju izoláciu 
zarezaný do zárezového kontaktu a prebytočná časť je odstrihnutá. V zárezovom brite pod uhlom 45° sú 
tak vytvorené dve trvalé a plynotesné plochy, zaručujúce vysokú spoľahlivosť.  
 

 
Svorkovnica LSA - PLUS

® 
 

Svorkovnice sa dodávajú vo verzii 8 alebo 10 párové a ich montáž sa prevádza na montážne rámy / vane 
z plechu. K dispozícii sú typy pripájacie, rozpájacie, zemniace a tiež dátové rozpaj. svorkovnice pre 
pripojenie 6x trojdrátového vedenia.  
Tento základný princíp využíva potom celá modulárna rada svorkovníc, malých rozvádzačov a skríň pre 
vnútorné a vonkajšie použitie. Celý systém je stavebnicový, umožňuje dodatočné použitie prepäťových 
ochrán, včítane elektronických. Zárezový kontakt umožňuje viacnásobné opakované zarezanie vodiča a 
jeho vyňatie. Do kontaktu je možné zarezať Cu žilu o priemere 0,40 - 0,80 mm alebo lankový vodič Cu 7 x 
0,12 - 0,32 mm, oba s max. priemerom izolácie 1,6 mm. Plastové výstupky v záreze zaišťujú 
otrasuvzdornosť kontaktu. Základnú výbavu všetkých rozvádzačov tvoria lišty pripájacie, rozpájacie a 
zemniace vč. rôzneho príslušenstva ako označ. kryty, zemniace prvky a meracie šnúry. V nasledujúcom 
ponúkanom sortimente nájdete najviac používané typy v telekomunikačnej sieti.  
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LSA-PLUS® Objednávacie údaje  

Označenie  balenie / ks  Objednávacie číslo 

Pripájacia svorkovnica 2/10 - 10 párov  10  6089 1 002-01  
Pripájacia svorkovnica 2/8  - 8 párov   10  6036 1 002-00  
Rozpájacia svorkovnica 2/10 -10 párov  10  6089 2 102-02  
Rozpájacia svorkovnica 2/8 - 8 párov  10  6036 1 002-00  
Rozpájacia svorkovnica 2/6 x 3  1  6504 2 002-03  
Zemniaca svorkovnica 2/38 (k 2/10)  10  6089 1 017-15  
Zemniaca svorkovnica 2/30 (k 2/8)  1  6036 2 006-01  

 

LSA-PROFIL® Objednávacie údaje  

Označenie  balenie / ks  Objednávacie číslo 

Pripájacia svorkovnica 2/10 – 10 párov  10  6089 1 120-02  
Pripájacia svorkovnica 
2/8 

   - 8 párov  10  6036 1 004-00  

Rozpájacia svorkovnica 2/10 -10 párov  10  6089 1 120-02  
Rozpájacia svorkovnica 2/8 -8 párov  10  6036 1 004-00  
Rozpájacia svorkovnica 2/6 x 3  10  6504 2 005-01  
Rozpájacia svorkovnica 2/8 x 3  1  7015 1 008-11  
Zemniaca svorkovnica 2/34 (rozpäť 95)  1  6089 2 108-00  
Zemniaca svorkovnica 2/26 (rozpäť 75)  1  6036 1 105-00  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




