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ZARZĄDZANIE  
WŁÓKNAMI

Mufa  
światłowodowa  
na 144 włókna

Mufa została zaprojektowana aby zapewnić niezawodną 
i długotrwałą ochronę dla włókien oraz spawów światłowodowych. 
Dzięki doskonałemu systemowi kotwienia możliwe jest 
zainstalowanie złącza światłowodowego na słupie elektrycznym, 
oświetleniu ulicznym lub innych punktach mocowania. Możliwe 
jest również zastosowanie mufy w instalacjach ziemnych 
i przechowywanie go razem z rezerwą kabli w komorze ziemnej. 
Światłowodowy przewód uziemiający ma wysoki stopień ochrony 
IP65 i jest całkowicie odporny na promieniowanie UV. Posiada 
samoblokujący mechanizm, który bezpiecznie chroni wewnętrzne 
komponenty przed zewnętrznymi wpływami otoczenia. Ma w sumie 
5 otworów wlotowych/wylotowych, z których jeden ma owalny 
profil, a pozostałe okrągły profil. W konfiguracji podstawowej to 
złącze światłowodowe zawiera tylko jedną kasetę światłowodową 
na maksymalnie 24 włókna. Całkowita pojemność wynosi 6 kaset, 
co pozwala uzyskać pełny zestaw do 144 włókien.    

Stopień ochrony   IP65
Sposób montażu ściana/słup, umieszczenie w komorze 

ziemnej  
Ilość włókien do zakończenia maks. 144 z zastosowaniem 6-ti kaset
Ilość wejść dla kabli  
światłowodowych

4x okrągły o średnicy 20 mm,  
1x owalny o wymiarach 45x65 mm

Szerokość/Wysokość 21/47 cm
Waga 2,54 kg
Kolor czarna RAL 9005
Temperatura robocza -25 do +70 °C 

SX-FOSC-D-144

Oznaczenie Opis

SX-FOSC-D-144 Mufa światłowodowa na 144 włókna 

SX-FT-D-144 Kaseta światłowodowa dla 24 włókien do złącza światłowodowego

Akcesoria

Część zestawu
• 1x kaseta optyczna dla 24 włókien wraz z osłonką na spawy
• Uchwyty kotwiące do montażu na słupy o zewnętrznej średnicy 170 mm
• 4x termicznie kurczliwe rurki – profil okrągły o wymiarach 35x150 mm
• 1x termicznie kurczliwa rurka – profil okrągły o wymiarach 70x150 mm
• 8x plastikowa rurka 3x350 mm do prowadzenie włókien
• 1x papier ścierny 35x140 mm
• 1x numery naklejane opisowe 1–24 (4 rzędy)
• 2x samoklejąca folia aluminiowa 150x150 mm
• 1x drut uziemienia
• 24x ściągający pasek plastikowy
• 6x ściągający pasek metalowy
• Instrukcja montażu w języku angielskim


