MUFY i OSŁONY ZŁĄCZOWE | OspRzęt kABlOwy

MUFA MUF-3
CECHy:

Mufa MUF-3
z możliwością komutacji

• mufa światłowodowa z możliwością zamontowania listwy komutacyjnej stosowana w sieciach doziemnych
oraz napowietrznych
• umożliwia mocowanie do 36 kaset kSH
• maksymalnie 24 spawy w kasecie z minimalnym promieniem gięcia włókna 38 mm
• obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego odpornego na UV
• listwa komutacyjna na 72 łączniki FC, ST, SC lub na 96 łączników E-2000, SC lub 144 LC
• możliwość gromadzenia zapasu pętli nieprzeciętych, luźnych tub kabla liniowego
• uszczelnienie hermetyczne kaptura - o-ring gumowy
• klamra zaciskowa umożliwiająca łatwy dostęp
• hermetyzacja kabli za pomocą rękawów termokurczliwych lub przepustów gumowych Cablelok
• możliwość zamocowania mufy za pomocą obejmy oH-3
• zastosowanie rozdzielaczy R-06 umożliwia odpowiednie rozprowadzenie włókien do kaset
• duża pojemność - maks. 192 spawy
• zalecane stelaże zapasu kabla:
SZ-3 (słupy drewniane)
SZ-2 (studnie telekomunikacyjne)

wypOsaŻENIE:
•
•
•
•

obudowa mufy
kasety kS-24
uszczelnienia termokurczliwe
opaski i oznaczniki

wypOsaŻENIE DODatkOwE:
•
•
•
•

rozdzielacz włókien R-06
obejma oH-3
łączniki i pigtaile
przepusty gumowe Cablelok

DaNE tECHNICzNE:
MUF-3/72
liczba przepustów

MUF-3/96

28 okrągłych (16xB, 2xT, 10xS) i 2 owalne (1xL, 1xLM)

zakres średnic kabla [mm]

kabel poliwinylowy: 3,8-29

liczba kaset

6 x kS-24 lub 12 x kSH

8 x kS-24 lub 16 x kSH

rodzaj/pojemność kasety

kSH/12, kS-24

maksymalna liczba spawów

144

liczba pól komutacji
standard złączy

192

72

144

96

FC, ST, SC

LC Duplex

E2000, SC

uszczelnienie kabli

Cablelok termokurcz

wymiary wys./średn. [mm]

760 mm z przepustami/ø254 mm

mocowanie

Konfiguracja przepustów
w podstawie

oH-3

masa [kg]

7

8

stopień szczelności iP

iP67

kONFIGUraCJa przEpUstÓw w pODstawIE:
typ przepustu

liczba przepustów

typ uszczelnienia Cablelok

L

1

B

zakres średnic kabli [mm]
dla Cablelok

dla termokurczu

L10C, L20C, L30C, L40C, L50C

2 x 13,0 - 22,0

2 x 12,0 - 24,0

16

B10, B20, B30

4,8 - 16,5

6,0 - 19,0

T

2

T10, T20, T30, T40

15,5 - 29,0

8,0 - 35,0

S

10

S10, S20, S30D, S40, S50

5,0 - 20,0

12,0 - 26,0

LM

1

LM10C, LM20C, LM30C, LM40C

2 x 9,5 - 22,0

2 x 8,0 - 22,0

spOsÓb zaMawIaNIa:
MUF-3/96 - mufa światłowodowa dla 192 spawów i 96 komutacji
TELEKOM

STR. 80

ACCESS

CATV

MAN

WAN

LAN

FTTx

