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ManageMent  
vláken

Optická spojka 
pro 96 vláken

Optická spojka je primárně vhodná pro průběžné ukončení 
optických kabelů. Díky výbornému kotvícímu systému je možná 
instalace optické spojky na sloupy elektrického vedení, pouličního 
osvětlení či jiných fixačních bodů. Rovněž je možné spojku použít 
do zemních instalací a uložit ji společně s kabelovou rezervou do 
zemní komory. Optická zemní spojka vyniká vysokým stupněm krytí 
IP 65 a je zcela UV odolná. Obsahuje uzavíratelný samosvorný 
mechanismus, který bezpečně chrání vnitřní komponenty před 
vnějšími vlivy prostředí. Disponuje celkem 5-ti vstupními/výstupními 
otvory z čehož jeden je oválného profilu a zbývající kulatého profilu. 
V základní konfiguraci tato optická spojka obsahuje pouze jednu 
optickou kazetu pro max. 24 vláken. Celková kapacita jsou 4 kazety, 
čímž je umožněno dosáhnout plného osazení až 96 vláken.

Krytí IP 65
Způsob montáže zeď/sloup, uložení do zemní komory 
Počet vláken k ukončení max. 96 s použitím 4 kazet
Počet vstupů pro optické kabely 4x kulatý o průměru 20 mm,  

1x oválný o rozměrech 45 x 65 mm
Šířka x Výška 20,5 x 54 cm
Váha 2,45 kg
Barva černá Ral 9005
Provozní teplota -25 až +70 °C 

SX-FOSC-D-96

Označení Popis

SX-FOSC-D-96 Optická spojka pro 96 vláken 

SX-Ft-D-96 Optická kazeta 24 vláken pro optickou spojku

Příslušenství

Součást balení
• 1x optická kazeta pro 24 vláken včetně ochran sváru
• Kotvící držáky pro montáž na sloupy o vnějším průměru 170 mm
• 4x tepelně smršťovací trubičky – kulatý profil o rozměrech 35 x 150 mm
• 1x tepelně smršťovací trubička – oválný profil o rozměrech 70 x 150 mm
• 8x plastová trubička 3 x 350 mm pro vedení vláken
• 1x smirkový papír 35 x 140 mm
• 1x popisovací lepící čísla 1 – 24 (4 řady)
• 2x samolepící hliníková fólie 150 x 150 mm
• 1x zemnící drát
• 24x stahovací páska plastová
• 6x závitový stahovák pro trubičky
• Instalační manuál v anglickém jazyce

IP 65


