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Wielofunkcyjna pokrywa gniazda abonenckiego RTV jest rodzajem nakładki w postaci  specjalnie 

ukształtowanej pokrywy pasującej do większości gniazd abonenckich RTV w korpusach tradycyjnych.  

Zawiera ona oprócz standardowych okrągłych otworów wyjściowych ( R, TV, SAT lub DATA) - dwa 

specjalnie ukształtowane otwory przeznaczone do montażu złącz modularnych typu KRONE  lub KEYSTONE  

(np. złącze telefoniczne RJ12, komputerowe RJ45), można też je zaślepić i wykorzystać w miarę potrzeby  

w przyszłości). 

Nakładki wykonywane są z antyelektrostatycznego tworzywa sztucznego ABS, standardowo w kolorze 

białym (RAL 9003). Możliwe jest wykonanie w innym kolorze przy większych zamówieniach jednostkowych. 

Nakładka GB.. oferowana jest samodzielnie, bez gniazda abonenckiego. Cały zestaw gniazda  

z nakładką składa się np. dla wykonania natynkowego z korpusu gniazda właściwego (np. KFK02), puszki (ramki) 

do wykonania  natynkowego GA1 oraz nakładki GB0, zaś dla wykonania podtynkowego z korpusu z łapkami 

gniazda właściwego (np. LMK01) oraz nakładki GB0. Dużą zaletą oferowanych nakładek jest możliwość dowolnej, 

samodzielnej konfiguracji zestawu złącz. 

W momencie instalacji gniazda można zamontować pokrywę  

z zaślepionymi otworami pod złącza RJ, a potem w zależności  

od potrzeb dowolnie je wypełniać.  

Oznaczenia nakładek w zależności od konfiguracji są jak niżej: 

1. GB0-T0 (GB1-.., GB2-..) – 1 x RJ12 + zaślepka, 

2. GB0-TT (GB1-.., GB2-..) - 2 x RJ12, 

3. GB0-KO (GB1-.., GB2-..) - 1 x RJ45 + zaślepka, 

4. GB0-KK (GB1-.., GB2-..) - 2 x RJ45, 

5. GB0-KT (GB1-.., GB2-..) - 1 x RJ45 + 1 x RJ12, 

6. GB0- 00 (GB1-.., GB2-..) – 2 x zaślepka. 

 

Powyżej pokazano przykładowe zestawy nakładek z gniazdami RTV: 

Gniazdo RTV + nakładka GB0- KT (1 x RJ45 + 1 x RJ12) 

Gniazdo RTV-SAT + nakładka GB1-T0 (1 x RJ12 + zaślepka) 

Gniazdo RTV-2x SAT + nakładka GB2-TK (1 x RJ12 + 1 x RJ45). 

 

Wymiary nakładek GB0(1,2)-yy: 76 x 76 x 30 mm. 

 

Uwaga: PTH MATT wykonuje również inne elementy bierne na zamówienie (w zależności od wymagań 

i możliwości  konstrukcyjnych) - w różnych dostępnych obudowach.  


