
 

 

 
 
 
PUSZKI DO MONTAŻU POWIERZCHNIOWEGO MX-SM®  
Firma Siemon przedstawia serię puszek do montażu powierzchniowego 
przeprojektowanych z uwzględnieniem wymagań klientów. Puszki do montażu 
powierzchniowego Siemon umożliwiają użycie wszystkich standardowych 
modułów MAX® oraz adapterów światłowodowych SC i LC. Niewielka i łatwa 
w instalacji konstrukcja puszki zapewnia kilka sposobów układania kabli 
i umożliwia stosowanie kabli typu skrętka nieekranowana, skrętka ekranowana, 
kabli koncentrycznych, okablowania TERA®, jak również światłowodów. Produkty 
dostępne są w wersjach z 1, 2, 4 oraz 6 portami i posiadają rozstaw złączy 
zoptymalizowany do standardu 10G, dzięki czemu puszki będą spełniać przyszłe 
standardy wydajności. 
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Pokrywa z etykietą ukrywająca 
wkręt, co zapewnia w razie potrzeby 
dodatkowe bezpieczeństwo 
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twory do wyłamania po trzech 
tronach i na spodzie służące jako 
rzepusty kablowe 
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Zatrzaskowa pokrywa z miejscami na kolorowe 
piktogramy oraz etykiety z możliwością dodania opisu

Wbudowane słupki prowadzące zapewniające 
prawidłowe kąty zagięcia kabli miedzianych lub 
światłowodowych

Osłona MAX (w zestawie) umożliwiająca 
zatrzaśnięcie na swoim miejscu modułów 
MAX do montażu płaskiego Punkty zaczepienia opasek 

kablowych ułatwiające 
prowadzenie kabli 

Opcjonalna samozamykająca pokrywa złączy 
stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie przed 
kurzem i innymi zanieczyszczeniami

 
 
 
 
 
 
 
 

Głębokość puszki zoptymalizowana do 
utrzymania właściwego kąta zagięcia 
kabli 

 

Prawy i lewy przycisk zwalniający 
umożliwiający łatwe odłączenie osłony 

Zgodne ze wszystkimi rodzajami kabli - 
typu skrętka nieekranowana, skrętka 
ekranowana, kable koncentryczne, 
okablowanie TERA i światłowody  



 

 

 
 
 
 
Puszki do montażu powierzchniowego MX-SM®: 
Puszki do montażu powierzchniowego do złożenia w miejscu instalacji z osłonami MAX®. Możliwość montażu modułów MAX 
do montażu płaskiego (zamawianych osobno). 
 

 
MX-SM1-(XX) .............. puszka 1-portowa z pokrywą, 

podstawą, jedną 1-portową osłoną 
MAX, opaskami kablowymi i wkrętami 

 

 
MX-SM2-(XX)...............puszka 2-portowa z pokrywą, 

podstawą, jedną 2-portową osłoną 
MAX, opaskami kablowymi, wkrętami 
i etykietami do opisu 

 

 
MX-SM4-(XX) .............. puszka 4-portowa z pokrywą, 

podstawą, dwiema 2-portowymi 
osłonami MAX, opaskami kablowymi, 
wkrętami i etykietami do opisu 

 
MX-SM6-(XX)...............puszka 6-portowa z pokrywą, 

podstawą, trzema 2-portowymi 
osłonami MAX, opaskami kablowymi, 
wkrętami i etykietami do opisu 

 
(XX) służy do określenia koloru: 01 = czarny, 02 = biały, 20 = kość słoniowa, 80 = jasna kość słoniowa 
Dodać „-D” w przypadku opcjonalnych samozamykających pokryw złączy. 
Dodać „-M” w przypadku opcjonalnych magnesów. 
Dodać „-MD” w przypadku opcjonalnych samozamykających pokryw i magnesów. 

Osłony MAX® są zgodne ze wszystkimi jednoportowymi modułami MAX do montażu płaskiego. 
W przypadku adapterów światłowodowych LC, SC oraz opcji TERA® p. uniwersalne osłony MX-SM poniżej. 

 
 
MX-SMB-MM-(XX)......  
Uniwersalna osłona 
2-portowa 

 
MX-SMB-SC-(XX) ...........  
Osłona z podwójnym 
wielo- / jednomodowym 
adapterem SC 

 
MX-SM-BLNK-(XX) ........................ 
Pojedyncza zaślepka na 
nieużywany port. 
Może być stosowana w osłonach 
MAX lub uniwersalnych 
 

(XX) służy do określenia koloru: 01 = czarny, 02 = biały, 20 = kość słoniowa, 80 = jasna kość słoniowa 

Uwaga: Osłony uniwersalne dostosowane są do gniazd TERA i adapterów MAX LC do montażu płaskiego. Są ponadto zgodne ze wszystkimi innymi 
jednoportowymi modułami MAX do montażu płaskiego, ale wymagają użycia płytek piktogramów do zabezpieczenia modułów w osłonie. 
 
Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia. 
SM®, MAX® i TERA® są znakami towarowymi firmy Siemon 

Informacje o powiązanych produktach znajdują się w kartach kat.: 
Moduły 10G 6 MAX (PROD-SS-MX10G6) 
Moduły MAX 6 (PROD-SS-MX6) 
Moduły MAX 5e (PROD-SS-MPD) 
 

Siemon — EMEA HQ & UK 
Wielka Brytania 
Tel.: +44 (0) 1932 571771 

Siemon — Francja 
Paryż 
Tel.: +33 1 46 46 11 85 

Siemon — Niemcy 
Frankfurt 
Tel.: +49 (0) 69 97168 184 

Siemon — Włochy 
Mediolan 
Tel.: +39 (02) 64 672 209 

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ 
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