
FTTx PON

1. element wytrzymałościowy FRP 
2. włókno kewlarowe 
3. tuba centralna 
4. włókna światłowodowe 250 µm 
5. sznurek do rozszywania powłoki 
6. powłoka zewnętrzna

liczba włókien światłowodowych 2-12j

zakres temperatur [°c]:

transport i składowanie -20 do +60

instalacja -10 do +40

eksploatacja -20 do +70

średnica tuby centralnej [mm] 2,3

minimalny promień gięcia [mm] przy naprężeniu: 20 x średnica kabla
bez naprężenia 15 x średnica kabla

minimalna grubość powłoki zewnętrznej [mm] 0,6

średnica zewnętrzna kabla [mm] 5,8

masa [kg/km] 30

wytrzymałość na rozciąganie, statyczna, zgodnie z iec 60794-1-e1 300n, 5 min

wytrzymałość na rozciąganie, dynamiczna, zgodnie z iec 60794-1-e1 900n, 5 min

odporność na zgniatanie, zgodnie z iec 60794-1-2-e3 3000n/100mm, maks. 5min

odporność na uderzenie, zgodnie z iec 60794-1-2-e4 10j, 3 uderzenia, r=300mm

cecHy:
•	 zalecany do wykonania połączenia klienta FTTh z najlbliższym punktem rozdzielczym
•	 przeznaczony do bezpośredniego zakopania lub instalacji napowietrznej
•	 standardowo dostępny z włóknami g.652d lub g.657a1
•	 odporny mechaniczne
•	 powłoka zewnętrzna wykonana z czarnego polietylenu dużej gęstości
•	 elementy wytrzymałościowe w postaci wzdłużnych prętów FrP

dane tecHniczne:

sposÓb zamawiania:
ksd-2j-g 652 - doziemny kabel abonencki 2j włóknami g.652d

1 2 3

1 3 52 4 6

1 3 52 4 6

Konstrukcja kabla abonenckiego

dozieMny kaBel aBonencki

cecHy:
•	mufa zalecana do zastosowania w sieciach FTTh 

zamykana na zamek
•	 umożliwia wykonanie przejścia z kabla 

zewnętrznego na wewnątrzbudynkowy
•	 przeznaczona do montażu na elewacjach budynków 

jednorodzinnych
•	 pojemność do 6 spawów włókien optycznych
•	możliwość wykonania przepustów w tylnej ścianie 

mufy (opcja)

wyposaŻenie:
•	 obudowa z zamkiem
•	 opaski i taśmy kablowe 
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy

Mufa zewnętrzna NMS-6

nMs-6

maksymalna liczba spawów 6

liczba przepustów kablowych 10 szt. dla kabli o średnicy do 11 mm

liczba przepustów w tylnej ścianie mufy 2 szt. dla kabli o średnicy do 5 mm

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 120/170/70

kolor ral 7035

masa [kg] 0,3

materiał obudowy poliwęglan

stopień ochrony mechanicznej ik ik08

stopień ochrony środowiskowej iP iP54

MuFa zewnętrzna nMs-6
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