Katalog FTTX 2017 – Wyposażenie do muf OZKS160XX

WYPOSAŻENIE DO MUF HERMETYCZNYCH OZKS 160XX
C1 – zestaw uszczelniający główny z arkuszem termokurczliwym do muf
OZKS160NX
C2 – zestaw uszczelniający główny z rurą termokurczliwą do muf OZKS160NX

D – mechaniczny zestaw uszczelniający główny do muf OZKS160MXX oraz NX
DT – mechaniczny zestaw uszczelniający tymczasowy do muf termokurczliwych
OZKS160 NX

A1X – termokurczliwe zestawy uszczelniające do gardzieli okrągłych Ø18mm
A11 – do jednego kabla ɸ8-18mm
A12 – palczatka do dwóch kabli ɸ6-8mm
A2X – termokurczliwe zestawy uszczelniające do gardzieli okrągłych Ø25mm
A21 – do jednego kabla ɸ12-25mm
A22 – palczatka do dwóch kabli ɸ8-12mm
A23 – palczatka do trzech kabli ɸ8-10mm
A24 – palczatka do czterech kabli ɸ6-8mm

AM1X – mechaniczne zestawy uszczelniające jednej gardzieli okrągłej Ø18 mm do
muf OZKS160NX oraz OZKS160MX:
AM11 - jeden kabel/mikrorurka Ø 8-16mm;
AM13 – trzy kable/mikrorurki Ø 6-8mm
AM14 - cztery kable/mikrorurki Ø 3-7mm
AM2X - mechaniczne zestawy do gardzieli okrągłej Ø25mm do muf OZKS160MX:
Na razie niedostępne
BXX – termokurczliwe zestawy do hermetyzacji dwóch kabli w gardzieli owalnej
B12 – zestaw termokurczliwy (arkusz) do kabla nieprzeciętego Ø8-22mm w gardzieli
owalnej do muf OZKS160NX
B22 – zestaw termokurczliwy (arkusz) do kabla nieprzeciętego Ø8-22mm w gardzieli
owalnej do muf OZKS160MXX
B32 – zestaw termokurczliwy (palczatka) do dwóch kabli Ø8-16mm w gardzieli
owalnej do muf OZKS160MXX oraz NX
BMX – mechaniczne zestawy uszczelniające gardzieli owalnej dla dwóch kabli lub
kabla nierozciętego:
BM02 – dwa kable/rurki Ø6-8mm,
BM12 – dwa kable/rurki Ø8-12mm,
BM22 – dwa kable/rury Ø13-16mm
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO MUF
S1 – uchwyt zewnętrzny typ 1
a) 6 kabli/rurek Φ8-16mm w gardzielach okrągłych i owalnej
b) 2 kable/rurki Φ8-16mm w owalu oraz 4 wiązki po 4 mikrorurki
Φ5-7mm w gardzielach Φ18mm
S2 – uchwyt zewnętrzny typ 2
a) 4 kable klasyczne/rurki Φ8-16mm w gardzielach Φ18mm oraz
dwie wiązki po 8 mikrorurek Φ5-7mm w gardzielach Φ25mm
KSP12 – kasety spojeń do muf OZKS160 serii MKX, NK, MPX, NP.
KSP12/S24 – kaseta z zasobnikiem na 24 spojenia
KSP12/2S12 – kaseta z dwoma zasobnikami po 12 spojeń
KSP24 – kasety spojeń do muf OZKS160 serii MDX (ND)
KSP24/2S24 – kaseta z dwoma zasobnikami na 24 spojenia
KSP24/2S12 – kaseta z dwoma zasobnikami po 12 spojeń

KSM12 – kasety spojeń do muf OZKS160MZX (NZ)
KSM12/Z12 – kaseta z zasobnikiem na 12 spojeń zgrzewanych
KSM12/Z12/F6 - kaseta na 12 spojeń zgrzewanych i 6 spojeń
mechanicznych Fibrlok 3M

USK – uchwyt do mocowania mufy na ścianie, stal nierdzewna
USKn – uchwyt do mocowania mufy na słupach,
stal nierdzewna/stal ocynkowana

ZZ-PE-X – zasobniki doziemne do magazynowania zapasów kabli
liniowych i osłon złączowych, korpus z pokrywą materiał PE-HD.
ZZ-PE-0 – zasobnik do kabli
ZZ-PE-1 - zasobnik do kabli z kieszenią Φ225m
ZZ-PE-1W - zasobnik do kabli z kieszenią Φ265m
ZZ-PE-2 - zasobnik do kabli, dwie kieszenie Φ225m
ZZ-PE-2W - zasobnik do kabli, dwie kieszenie Φ265m
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