
spOsÓb zaMawIaNIa:
MUF-1/48 - mufa światłowodowa z 2 kasetami dla 48 spawów

CECHy:
•	mufa światłowodowa stosowana w sieciach doziemnych oraz napowietrznych
•	 umożliwia mocowanie do 6 kaset kS-24 
•	maksymalnie 24 spawy w kasecie
•	 obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na UV 
•	 uszczelnienie hermetyczne kaptura - o-ring gumowy dociskany pokrywą skręcaną śrubami 
•	możliwość stosowania metalowych przepustów do wprowadzania kabla polwinitowego  

lub oPgw (linka odgromowa)
•	 hermetyzacja kabli za pomocą rękawów termokurczliwych na metalowe przepusty
•	 stosowana dla kabli o pojemności do 144 włókien
•	możliwość zamocowania mufy za pomocą obejmy oH-3 lub wspornika wS-1 i uchwytów oH-2
•	w przypadku słupów kratowych zaleca się stosowanie uchwytu oH-3/k
•	 zalecane stelaże zapasu kabla:

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

wypOsaŻENIE:
•	 obudowa mufy
•	 kasety kS-24
•	 opaski, klucz imbusowy, silikażel
•	 dwa przepusty (ADSS lub/i oPgw-2)
•	 uszczelnienia termokurczliwe

wypOsaŻENIE DODatkOwE:
•	 przepusty oPgw-2
•	 przepusty ADSS
•	 uchwyt wS-1 z obejmami oH-2
•	 obejma oH-3

UwAgA: wprowadzenie dodatkowego kabla do mufy nie wymaga demontażu istniejących już wejść kablowych

DaNE tECHNICzNE:

MUF-1/24 MUF-1/48 MUF-1/72 MUF-1/96 MUF-1/120 MUF-1/144 

liczba przepustów 5 okrągłych

zakres średnic kabla [mm] kabel poliwinylowy: 10-18, kabel oPgw: 9-20

liczba kaset 1 2 3 4 5 6

rodzaj/pojemność kasety kS-24

maksymalna liczba spawów 24 48 72 96 120 144

uszczelnienie kabli termokurcz 

wymiary wys./średn. [mm] 460 (510 z przepustami)/ø215 

mocowanie 2 obejmy oH-2 lub oH-3

masa [kg] 5

stopień szczelności iP iP67

CECHy:
•	mufa światłowodowa z możliwością zamontowania listwy komutacyjnej stosowana w sieciach doziemnych 

oraz napowietrznych
•	 umożliwia mocowanie do 4 kaset kS-24
•	maksymalnie 24 spawy w kasecie
•	 obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym odpornego na UV 
•	 listwa komutacyjna na 24 łączniki E-2000, SC lub 48 dla łączników LC
•	 uszczelnienie hermetyczne kaptura - o-ring gumowy, dociskany pokrywą skręcaną śrubami 
•	możliwość stosowania metalowych przepustów do wprowadzania kabla polwinitowego lub oPgw (linka 

odgromowa)
•	 hermetyzacja kabli za pomocą rękawów termokurczliwych na metalowe przepusty
•	 stosowana dla kabli o pojemności do 144 włókien
•	możliwość zamocowania mufy za pomocą obejmy oH-3 lub wspornika wS-1 i uchwytów oH-2
•	w przypadku słupów kratowych zaleca się stosowanie uchwytu oH-3/k
•	 zalecane stelaże zapasu kabla:

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

wypOsaŻENIE:
•	 obudowa mufy
•	 kasety kS-24
•	 opaski, klucz imbusowy, silikażel
•	 dwa przepusty (ADSS lub/i oPgw-2)
•	 uszczelniające rękawy termokurczliwe

wypOsaŻENIE DODatkOwE:
•	 przepusty oPgw-2
•	 przepusty ADSS
•	 uchwyt wS-1 z obejmami oH-2
•	 obejma oH-3
•	 adaptery i pigtaile

UwAgA: wprowadzenie dodatkowego kabla do mufy nie wymaga demontażu istniejących już wejść kablowych

DaNE tECHNICzNE:

spOsÓb zaMawIaNIa:
MUF-24 - mufa światłowodowa dla 24 spawów i komutacji

MUF-2/24 

liczba przepustów 6 okrągłych (5 dla oH-4) 

zakres średnic kabla [mm] kabel poliwinylowy: 10-18, kabel oPgw: 9-20

liczba kaset 2

rodzaj/pojemność kasety kS-24

maksymalna liczba spawów 48

liczba pól komutacji 24 48

standard złączy E-2000, SC LC 

uszczelnienie kabli termokurcz

wymiary wys./średn. [mm] 460 (510 z przepustami)/ø215 

mocowanie 2 obejmy oH-2 lub oH-3

masa [kg] 6

stopień szczelności iP iP67

MUFA MUF-2MUFA MUF-1

Mufa MUF-1
Mufa MUF-2  

z możliwością komutacji

Konfiguracja przepustów  
w podstawie

Konfiguracja przepustów  
w podstawie

TELEKOM MAN WAN FTTx OPGW

TELEKOM ACCESS CATV MAN WAN LAN OPGW
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