
cecHY:
•	 kabel napowietrzny do instalacji na słupach sieci energetycznej
•	 pojemność 96 do 144 włókien
•	wzmocniona konstrukcja mechaniczna
•	 rozstaw słupów do 200 m, w różnych warunkach klimatycznych
•	wodoszczelność i odporność na strzały
•	 bezpieczeństwo przy stosowaniu na słupach sieci energetycznych

Dane tecHniczne:

kabel 96 do 144 włókien

ccU ccU rozszerzone

zakres
temperatur [°c]:

transport i składowanie -40 do +70

instalacja -5 do +50

eksploatacja -40 do +70

maksymalny naciąg [N] > 20 000

odporność na zgniatanie [N/cm] 450

minimalny promień gięcia [mm] 170

szczelność zabezpieczenie przed wzdłużną penetracją wody

standardowe pakowanie bębny po 2 lub 5 km

nominalna grubość powłoki [mm] 1,2

nominalna średnica [mm] 14,8 16,2

nominalny ciężar [kg/km] 192 222

oznaczenia powłoki zewnętrznej rok i tydzień produkcji-acoMe-liczba włókien  
oraz typ-kod produktu + metraż

sposÓB zaMawiania:
Np-ccU5031/5/12 – kabel napowietrzny do instalacji na słupach sieci energetycznej z 5 tubami po 12 włókien w tubie

cecHY:
•	 kabel napowietrzny do instalacji na słupach sieci energetycznej
•	 pojemność 60 do 84 włókien
•	wzmocniona konstrukcja mechaniczna
•	 rozstaw słupów do 200 m, w różnych warunkach klimatycznych
•	wodoszczelność i odporność na strzały
•	 bezpieczeństwo przy stosowaniu na słupach sieci energetycznych

Dane tecHniczne:

kabel 60 do 84 włókien

ccU ccU rozszerzone

zakres
temperatur [°c]:

transport i składowanie -40 do +70

instalacja -5 do +50

eksploatacja -40 do +70

maksymalny naciąg [N] > 20 000

odporność na zgniatanie [N/cm] 450

minimalny promień gięcia [mm] 150

szczelność zabezpieczenia przed wzdłużną penetracją wody

standardowe pakowanie bębny po 2 lub 5 km

nominalna grubość powłoki [mm] 1,2

nominalna średnica [mm] 14,0 15,5

nominalna masa [kg/km] 163 194

oznaczenia powłoki zewnętrznej rok i tydzień produkcji-acoMe-liczba włókien oraz typ-kod produktu + metraż

TELEKOM ACCESS FTTx PON

Kabel napowietrzny CCU5032

Kabel napowietrzny CCU5031
sposÓB zaMawiania:
Np-Nsr12 – napowietrzna skrzynka rozdzielcza

cecHY:
•	 zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom sieci FttH
•	 przeznaczona do instalacji napowietrznych sieci światłowodowych
•	 umożliwia zakończenie do 12 włókien światłowodowych
•	 12 pól komutacyjnych
•	 8 wyprowadzeń abonenckich
•	 obudowa z tworzywa sztucznego (pc) odpornego na promieniowanie UV
•	wysoki stopień szczelności ip66
•	możliwość wprowadzania kabla nieprzeciętego

wYposaŻenie:
•	 kaseta ksQ
•	 dławik pG, opaski kablowe
•	wspornik dedykowany
•	 zamek (opcja)
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy

Dane tecHniczne:

Nsr-12

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 180/255/65

długość pigtaili w tubie o średnicy 0,9 mm 1 m

liczba wejść kablowych od ø6 do ø8,5 2

liczba wyjść kablowych ø6 8

maksymalna liczba spawów/liczba komutacji 12

maksymalna średnica kabli [mm] ø8,5

Uwaga: osprzęt uzupełniający do sieci napowietrznych w postaci muf i stelaży zapasu kabla znajduje się w rozdziale 
nr 4.

TELEKOM ACCESS FTTx PON

napowietrzna sKrzynKa rozdzielCza nsr-12

Skrzynka nasłupowa NSR-12

1. tuba z 6, 8, lub 12 włóknami 
2. bariera wodna 
3. tuba centralna z tworzywa  
 termoplastycznego 
4. wzmocnienia mechaniczne  
 (tworzywo z włóknem szklanym FRP) 
5. włókna aramidowe 
6. zewnętrzna powłoka z polietylenu  
 o wysokiej gęstości (HDPE)

1 2 3 4 5 6

1. tuba z 6, 8, lub 12 włóknami 
2. bariera wodna 
3. tuba centralna z tworzywa  
 termoplastycznego 
4. wzmocnienia mechaniczne  
 (tworzywo z włóknem szklanym FRP) 
5. włókna aramidowe 
6. zewnętrzna powłoka z polietylenu  
 o wysokiej gęstości (HDPE)

1 2 3 4 5 6

Konstrukcja kabla napowietrznego 
CCU5032

Konstrukcja kabla napowietrznego 
CCU5031
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