
SpoSÓB ZAmAwiAniA:
Bęben BZK - bęben zapasu kabla do 1000 m

SpoSÓB ZAmAwiAniA:
SKR-SCA/SCP/P/500/T/G652D - Skrzynka kabla rozbiegowego SC/APC - SC/PC  500m tuba 900um z włóknem G652D, 
wyjścia po 2m kabel

ZŁĄCZe e-2000 rHA
•	 złącze E-2000 RHA stosowane w terenie do budowy magistral światłowodowych w warunkach zewnętrznych 
•	 umożliwia podłączanie systemów sterowania maszyn, sieci LAN wymagających dużych przepływności bitowych  

lub transmisji szerokiego pasma w trudnych warunkach środowiskowych
•	 złącze RHA zapewnia bardzo dobre parametry optyczne i mechaniczne dzięki wzmocnionej, odpornej na wstrząsy, 

bryzgoszczelnej obudowie
•	 umożliwia połączenie 4 złącz E-2000 zapewniających wysoką trwałość mechaniczną, bardzo dobre parametry 

optyczne oraz bezpieczeństwo eksploatacji
•	 złącze RHA instalowane jest na większości typów kabli z włóknami HCS wielomodowymi lub jednomodowymi

ZŁĄCZe X-BeAm
•	 złącze X-BEAM stosowane w terenie do wykonywania połączeń włókien światłowodowych w trudnych warunkach 

środowiskowych
•	 technologia poszerzonej wiązki oparta o zastosowanie soczewek ułatwia czyszczenie i wykonywanie połączeń  

w terenie bez użycia specjalnych narzędzi
•	 naniesiona soczewka na czole ferrul zmniejsza wrażliwość złącza X-BEAM na niecentryczne ułożenie włókien  

oraz zwiększa tolerancję na zabrudzenia czół ferrul
•	 złącze X-BEAM firmy DIAMOND może stanowić zakończenie większości typów kabli wyposażonych we włókna 

wielomodowe

ZŁĄCZe F-3000 CrB
•	 złącze F-3000 CRB stosowane w terenie do budowy magistral światłowodowych w warunkach zewnętrznych 
•	 zapewnia bardzo dobre parametry optyczne i mechaniczne dzięki wzmocnionej, odpornej na wstrząsy,  

bryzgoszczelnej obudowie spełniającej wymagania VG 952340
•	 złącze F-3000 CRB instalowane na kablach o różnej konstrukcji z włóknami wielomodowymi i jednomodowymi
•	 umożliwia połączenie 2 złącz F-3000 zapewniających wysoką trwałość mechaniczną, bardzo dobre parametry 

optyczne oraz bezpieczeństwo eksploatacji

ZŁĄCZe e-2000 rHB
•	 złącze E-2000 RHB stosowane w terenie do budowy magistral światłowodowych w warunkach zewnętrznych 
•	 umożliwia podłączanie systemów sterowania maszyn, sieci LAN wymagających dużych przepływności bitowych  

lub transmisji szerokiego pasma w trudnych warunkach środowiskowych
•	 złącze RHB, zapewnia bardzo dobre parametry optyczne i mechaniczne dzięki wzmocnionej, odpornej na wstrząsy, 

bryzgoszczelnej obudowie
•	 umożliwia połączenie do 24 złącz E-2000 zapewniających wysoką trwałość mechaniczną, bardzo dobre parametry 

optyczne oraz bezpieczeństwo eksploatacji
•	 złącze RHB można szybko i niezawodnie zainstalować w terenie, wykorzystując systemy złączy spawanych Fusion  

lub zaciskanych typu Crimp&Cleave

CeCHy:
•	 bęben zapasu kabla BZK umożliwia gromadzenie większych zapasów kabla niż przy zastosowaniu przedłużacza 

światłowodowego bębnowego PSB
•	w bębnie stosuje się kabel tubowy o podwyższonej elastyczności lub powierzony przez klienta
•	możliwość zgromadzenia do 1000 m kabla o średnicy 7 mm 
•	 bęben umożliwia gromadzenie wiązek kablowych, multipatchcordów, multipigtaili
•	 konstrukcja bębna przeznaczona jest do przenoszenia przez 2 osoby

DAne teCHniCZne:

CeCHy:
•	 skrzynka Kabla Rozbiegowego wykonywana w postaci obudowanej szpuli ze światłowodem jednomodowym 

G.652D, G.657 lub wielomodowym OM-1, OM-2, OM-3, OM-4
•	 zapas kabla rozbiegowego umożliwia eliminację strefy martwej przy pomiarach reflektometrycznych linii 

światłowodowych
•	 dostępne jest w dwóch wersjach:

 - kabel stacyjny w powłoce o średnicy 2 mm - maksymalna długość włókna 150 m
 - tuba w powłoce o średnicy 900 μm - maksymalna długość włókna 500 m

•	możliwość zakończenia włókna złączami w standardzie E-2000, SC lub FC ze szlifowaniem PC lub APC
•	 na podstawie szpuli kable rozbiegowe zorganizowane są w okręgu dwa wyprowadzenia zakończone złączami 

o długości 2 m
•	wyprowadzenia złączy każdorazowo zabezpieczone są powłoką stacyjną o średnicy 2 mm
•	 uchwyt ułatwiający transport
•	 organizator osłonek spawów umożliwiający wymianę zużytych złączy

wypoSAżenie:
•	 skrzynka
•	 kabel rozbiegowy
•	 organizator osłonek spawów
•	 taśma rzepowa

SpoSÓB ZAmAwiAniA:
E-2000 RHA/4 - złącze przemysłowe dla 4 złączy E-2000 SM/APC
E-2000 RHB/24 - złącze przemysłowe dla 24 złączy E-2000 SM/APC
F-3000 CRB/2 - złącze przemysłowe dla 2 złączy F-3000 SM/APC
X-BEAM - złącze soczewkowe Złącze X-BEAM

Skrzynka Kabla Rozbiegowego SKR

rodzaj powłoki kabla stacyjny tuba

standard złączy E-2000, SC lub FC

wymiary szer./wys./głęb [mm] 182/220/90

długość włókna [m] max. 150 max. 500

średnica kabla 2 mm 900 μm

E-2000 RHA E-2000 RHB F-3000 CRB X-BEAM

MM PC SM PC SM APC MM PC SM PC SM APC MM PC SM PC SM APC MM SM

straty wtrąceniowe IL [dB] 0,15 0,2 0,15 0,2 0,15 0,2 0,7 0,9

straty odbiciowe RL  [dB] 40 50 70 40 50 70 40 50 70 18 30

powtarzalność IL [dB] ±0,1 ± 0,2

trwałość ponad 500 cykli łączeniowych ponad 2500 cykli 
łączeniowych

temperatura pracy [°C] - 40 do +85 - 50 do +65

liczba włókien 2-4 6,12,18, 24 1, 2 2, 4

szczelność IP65

Złącze F-3000 CRB

Złącze E-2000 RHB

Złącze E-2000 RHA

Bęben zapasu kabla BZK

DAne teCHniCZne:

BZK

długość kabla [m] 700 1000

średnica kabla [mm] 10 7

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 800*/580/510

*szerokość zależna od długości kabla

ZŁĄcZA prZemYsŁOWeBęBeN ZApAsU KABlA BZK

sKrZYNKA KABlA rOZBieGOWeGO sKr

Otwarta Skrzynka Kabla 
Rozbiegowego SKR 

Zamknięta Skrzynka Kabla 
Rozbiegowego SKR 
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