
MUF-6/144/S MUF-6/144 MUF-6/288

maksymalna liczba wprowadzanych kabli 6 12

zakres średnic kabla [mm] do 19 do 21

liczba kaset 6 24

rodzaj/pojemność kasety dedykowana/24 spawy dedykowana/12 spawów

maksymalna liczba spawów 144 288

uszczelnienie kabli termokurczliwe lub masa samowulkanizująca

wymiary wys./średn. [mm] 464/ø220 464/ø231 560/ø278

mocowanie obejma oH-3

stopień szczelności iP iP68

MUFA MUF-6

Mufa MUF-6

Konfiguracja przepustów  
w podstawie MUF-6/288

MUFA MUF-6 z pOlEM kOMUtACyjNyM

MUFA Fst

CECHy:
•	mufa światłowodowa stosowana w sieciach podziemnych oraz napowietrznych
•	 umożliwia mocowanie do 3 kaset Hellapon Small
•	maksymalnie 12 spawów w kasecie
•	 obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego odpornego na UV
•	możliwość gromadzenia zapasu pętli nieprzeciętych, luźnych tub kabla liniowego
•	 klamra umożliwiająca wielokrotny dostęp do wnętrza mufy
•	 uszczelnienie hermetyczne kaptura - o-ring gumowy
•	 hermetyzacja kabli za pomocą rękawów termokurczliwych (tylko dla podstawy czteroportowej) lub przepustów 

gumowych Cablelok
•	 stosowana w sieciach FTTH z wieloma wyjściami kabli abonenckich
•	możliwość zamocowania mufy za pomoca obejmy oH-1 lub oH-3
•	 duża ilość przepustów w podstawie
•	 niewielkie gabaryty
•	 zalecane stelaże zapasu kabla:

SZ-2 (studnie telekomunikacyjne) 
SZ-3 (słupy drewniane) 
SZ-4 (kablowanie)

wypOsaŻENIE:
•	 obudowa mufy
•	 kasety Hellapon Small
•	 opaski i oznaczniki

wypOsaŻENIE DODatkOwE:
•	 obejma oH-1
•	 obejma oH-3 
•	 przepusty gumowe Cablelok lub rękawy termokurczliwe

DaNE tECHNICzNE:

Organizacja pigtaili w MUF-6  
z Listwą Komutacyjną

TELEKOM CATV MAN WAN LAN FTTx

CECHy:
•	mufa światłowodowa stosowana w sieciach doziemnych, komorach kablowych oraz w sieciach napowietrznych
•	 umożliwia mocowanie do 24 dedykowanych kaset dla MUF-6/288
•	maksymalnie 12 spawów w kasecie dla MUF-6/288 i maksymalnie 24 spawy w kasecie dla MUF-6/144
•	 obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego odpornego na UV
•	możliwość gromadzenia zapasu pętli nieprzeciętych, luźnych tub kabla liniowego
•	 hermetyzacja kabli za pomocą uszczelnień termokurczliwych lub masy samowulkanizującej (opcja)
•	możliwość zamocowania mufy za pomocą obejmy oH-3
•	 zalecane stelaże zapasu kabla:

SZ-3 (słupy drewniane)
SZ-2 (studnie telekomunikacyjne)

wypOsaŻENIE:
•	 obudowa mufy
•	 kasety dedykowane
•	 uszczelnienia termokurczliwe
•	 opaski i oznaczniki
•	 uchwyt do mocowania
•	 osłonki spawów

DaNE tECHNICzNE:

wypOsaŻENIE DODatkOwE:
•	 rozdzielacz włókien R-06
•	masa samowulkanizująca

spOsÓb zaMawIaNIa:
FST3697 - mufa światłowodowa z 2 kasetami dla 24 spawów

kONFIGUraCJa przEpUstÓw w pODstawIE:

typ przepustu liczba przepustów
zakres średnic kabli [mm]

dla Cablelok dla termokurczu

LM 1 2 x 4,0 - 15,0 2 x 12,0 - 24,0

B 2 lub 3 4,8 - 16,5 6,0 - 19,0

R 10 1,7 - 9,5 -

FST3804* FST3697 FST3705 FST3577 FST3578

liczba spawów 12 24 36

liczba przepustów kablowych 13 4 13

liczba kaset 1 2 3

pojemność kasety 12

wymiary wys./śr. [mm] 310/110

rodzaj uszczelnień Cablelok termokurcz Cablelok Cablelok

* mufa dostępna z koszem zapasu nieprzeciętych tub kablowych

Mufa FST

Konfiguracja 4 przepustów  
w podstawie

Konfiguracja 13 przepustów  
w podstawie

NOWOŚĆ

CECHy:
•	mufa światłowodowa stosowana w sieciach doziemnych, komorach kablowych oraz napowietrznych
•	możliwość zakończenia i komutacji do 72 włókien światłowodowych
•	 umożliwia mocowanie do 12 dedykowanych kaset
•	maksymalnie 12 spawów w kasecie
•	 obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego odpornego na UV
•	możliwość gromadzenia zapasu pętli nieprzeciętych, luźnych tub kabla liniowego
•	 hermetyzacja kabli za pomocą uszczelnień termokurczliwych lub masy samowulkanizującej (opcjonalnie)
•	możliwość zamocowania mufy za pomocą obejmy oH-3 lub płyty montażowej
•	 zalecane stelaże zapasu kabla:

SZ-3 (słupy drewniane)
SZ-2 (studnie telekomunikacyjne)

wypOsaŻENIE:
•	 obudowa mufy
•	 kasety dedykowane
•	 uszczelnienia termokurczliwe
•	 opaski
•	 uchwyt do mocowania
•	 osłonki spawów
•	 pole komutacyjne
•	 zestaw instalatora

wypOsaŻENIE DODatkOwE:
•	 rozdzielacz włókien R-06
•	 obejma oH-3 lub oH-3k
•	masa samowulkanizująca
•	 uchwyt do minikabli
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