
spOsÓB zaMaWIanIa:
MSW-DIN-12 - mufa światłowodowa naścienna dla 12 spawów 

cEcHy:
•	mufa przystosowana do montażu na ścianie w pomieszczeniach kablowych 
•	 łatwy podział kabli o dużym profilu na mniejsze
•	 kable wejściowe o średnicy z zakresu: 10 -18 mm
•	 kable wyjściowe o średnicy z zakresu: 8 -12 mm 
•	 pełny dostęp od strony czołowej mufy do zainstalowanych kaset 

WypOsaŻEnIE:
•	 kasety KS-24 (maksymalne wypełnienie - opcja)
•	 dławnice DP 13, DP 16, DP 21 
•	 opaski kablowe, uchwyty kablowe
•	 zaślepki
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy

DanE tEcHnIcznE:

cEcHy:
•	mufa przystosowana do montażu na ścianie lub na 

szynie typu DIN (szer. 35 mm) w pomieszczeniach 
kablowych 

•	możliwość wyspawania do 12 włókien z 2 kabli 
światłowodowych

•	 łatwe wprowadzanie tub kabla nieprzeciętego 
•	 pełny dostęp od strony czołowej mufy  

do zainstalowanej kasety

WypOsaŻEnIE:
•	 kaseta KSQ, uchwyty kablowe
•	 opaski kablowe, dławiki gumowe 
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy

spOsÓB zaMaWIanIa:
MK-6/72 - mufa światłowodowa naścienna dla 72 spawów

MK-6/72 MK-6/144

liczba kaset 3 x KS-24
(maks. 9 x KS-24)

6 x KS-24 
(maks. 18 x KS-24)

liczba spawów standardowo (maksymalnie) 72 (maks. 216) 144 (maks. 432)

liczba wejść/wyjść 2/24 4/40

maksymalna średnica kabla [mm] 4 dla ø18 i 22 dla ø12 2 dla ø18 i 42 dla ø12

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 470/120/430 820/120/430 

materiały obudowy/kolor stal/RAL 7035

odporność mechaniczna IK IK 08

stopień szczelności IP IP51

MSW-12/DIN

liczba kaset 1 x KSQ

maksymalna liczba spawów 12

liczba wejść/wyjść 1/1

maksymalna średnica kabla [mm] 12,8

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 220/123/40

materiały obudowy/kolor stal/RAL 7035

odporność mechaniczna IK IK 08

stopień szczelności IP IP20

spOsÓB zaMaWIanIa:
MK-5/24 - mufa światłowodowa naścienna dla 24 spawów

cEcHy:
•	mufa przystosowana do montażu na ścianie  

w pomieszczeniach kablowych 
•	możliwość wyspawania do 72 włókien z 4 kabli 

światłowodowych
•	 łatwe wprowadzanie tub kabla nieprzeciętego 
•	 pełny dostęp od strony czołowej mufy  

do zainstalowanych kaset

WypOsaŻEnIE:
•	 kaseta KS-24, uchwyty kablowe
•	 opaski kablowe, dławiki gumowe 
•	 instrukcja obsługi i montażu
•	 zestaw montażowy

MK-5/24 MK-5/48 MK-5/72 

liczba kaset 1 x KS-24 2 x KS-24 3 x KS-24 

maksymalna liczba spawów 24 48 72

liczba wejść/wyjść 2/2

maksymalna średnica kabla [mm] 14

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 250/400/50

materiały obudowy/kolor stal/RAL 7035

odporność mechaniczna IK IK 08

stopień szczelności IP IP51

DanE tEcHnIcznE:

DanE tEcHnIcznE:

Skrzynkowa mufa światłowodowa 
MK-5

Mufa światłowodowa MSW-12/DIN

Skrzynkowa mufa światłowodowa 
MK-6/144

Skrzynkowa mufa światłowodowa 
MK-6/72
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