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AKCESORIA DO MUF I PRZEŁĄCZNIC
OSŁONKI SPOJEŃ
Osłonki spojeń zgrzewanych
Osłonki termokurczliwe do zabezpieczania połączeń
zgrzewanych włókien światłowodowych pierwotnych 0,25mm
i buforowanych 0,9mm oraz ich kombinacji. Obkurczania w
piecykach do zgrzewarek światłowodowych lub gorącym
powietrzem, w temperaturze od 120°C. Osłonki zapewniają
po obkurczeniu pełną hermetyczność oraz odpowiednią
odporność mechaniczną spojenia. Dostępne są osłonki o
średnicach po obkurczeniu 2,4mm i 3mm przy długościach
60, 50 i 45mm.

Spojenia mechaniczne włókien optycznych
Spojenia mechaniczne – Fibrlok™ 3M:
 Fibrlok™ II 2529
 łączenie włókien SM i MM 0,25mm i 0,9mm;
 uchwyty na 6 spoin do kaset i różnego typu
organizatorów

Spojenia mechaniczne CamSplice - Corning:
 CamSplice 95-000-04-ATC (Anti Torsion Crimp)
 łączenie włókien SM i MM 0,25mm i 0,9mm;
 uchwyty na 5 spoin do kaset i różnego typu
organizatorów

Zakres stosowania
Osłonki spojeń są przeznaczone do stosowania w mufach i przełącznicach w zakresie temperatury od –40°C do +75°C
( kat U wg PN-EN 61753-1).

Przykład zamówienia
SP60/24

Osłonka spoin zgrzewanych termokurczliwa o długości 60mm i średnicy końcowej 2,4mm.
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AKCESORIA DO PRZEŁĄCZNIC
Uchwyty kablowe CHM
Elastyczne uchwyty (chomątka) do wiązek kabli.
Materiał poliamid, wielkość przelotu 34x20 mm.
Montaż jednym wkrętem lub nitem z wykorzystaniem kołeczka
pozycjonującego, ewentualnie na taśmę samoprzylepną lub
taśmę z rzepem. Kolor RAL7035

Uchwyty kablowe CHD
Uchwyty (chomątka) do wiązek kabli w przełącznicach i szaf
teleinformatycznych
Materiał poliamid, wielkość przelotu 80x20mm.
W komplecie śruba montażowa z nakrętką koszyczkową.
Kolor RAL7035.

Taśmy rzepowe RKW
Taśmy rzepowe do krępowania wiązek kabli i elementów w
mufach i przełącznicach.
 RKWRA-X-BK - taśma o szerokości 10mm,
konfekcjonowane w metrach bieżących;

Dławiki kablowe
Dławiki kablowe z poliamidu lub mosiężne platerowane
 PGMX – metryczne średnica przelotu od 3mm do
25mm,
 PGX – średnica przelotu 3mm do 25mm, instalacja z
przeciwnakrętką z gwintem calowym;
 w opcji uchwyty do kabla montowane pod
przeciwnakrętkę
 dostępne dławiki z certyfikatem ATEX

Opaski zaciskowe TK
Taśmy kablowe zaciskowe, poliamid czarny, odporny na UV,
LSZH. Długość od 90 do 300mm.
Konfekcjonowanie – opakowanie 100 szt.

Moduły do montażu adapterów PS- 010
Uniwersalne moduły listwowe do montażu adapterów
Kompatybilne ze standardem LGX. Moduły PS-010 są
mocowane na zatrzaski i pozwalają elastycznie konfigurować
porty optyczne w przełącznicach.
Dostępne wykonania:
 PS010/8FC-ST,
 PS010/8SC Flange
 PS010/12SCSF (SC Small Flange)
 PS010/6SC Duplex
 PS010/Z (Zaślepka)
Wykonanie z poliwęglanu szary RAL7035.
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OZNACZNIKI WŁÓKIEN I KABLI
OSN
Oznaczniki samoprzylepne na folii winylowej, z nadrukiem
termicznym. Przeznaczone na włókna optyczne oraz tuby i
kable światłowodowe o średnicach do 3mm .
 format 20x10 mm;
 arkusze po 24 szt. z podwójną numeracją: 1-12;
13-24; 25-36; 37-48 itd ;
 arkusze z uzgodnionym nadrukiem dla ilości
powyżej 1000 szt. oznaczników;

ONL
Oznaczniki samozaciskowe na tuby i kable o średnicach od
1,5mm do 3,4mm.
 znaczniki cyfrowe 0-9;
 znaczniki literowe A,B;
 konfekcjonowane na laskach po 30szt.
oznaczników jednego znaku.

OSL1
Oznaczniki samoprzylepne ostrzegawcze na folii winylowej
żółtej.
 format 40x20 mm;
 nadruk czarny „UWAGA LASER”

OSL2
Oznaczniki samoprzylepne ostrzegawcze na folii winylowej
żółtej.
 format 60x30 mm;
 nadruk czarny
„UWAGA – NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE”

OSK
Oznaczniki samoprzylepne ostrzegawcze na folii winylowej
żółtej.
 format 110x55 mm;
 nadruk czarny
„UWAGA – KABEL
ŚWIATŁOWODOWY”;
 pole do opisu niezmywalnym tuszem.
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