
spOsÓb zaMawIaNIa:
oPgw-2/14 - przepust na kabel o średnicy 12 - 14 mm

CECHy:
•	 przepust przeznaczony do mocowania w mufie kabla odgromowego oPgw stosowanego w liniach energetycznych
•	 zastosowanie w osłonie złączowej MUF-1, MUF-2 
•	 elementem mocującym kabel jest rozcięta tulejka o odpowiedniej średnicy, zaciskana dwoma śrubami
•	 przepust wykonywany jest dla kabli o średnicach od 9,0 do 20,0 mm 
•	 przepust z duraluminium i mosiądzu
•	wymiary: długość 92 mm, średnica 37 mm

wypOsaŻENIE:
•	 przepust
•	 rękaw termokurczliwy

DaNE tECHNICzNE:

oPgw-2/12 oPgw-2/13 oPgw-2/14 oPgw-2/15 oPgw-2/16 oPgw-2/17 oPgw-2/18 oPgw-2/20

zakres średnic 
kabli [mm] 9,0 - 12,5 10,5 - 13,5 12,0 - 14,0 14,1 - 15,0 15,1 - 16,0 16,1 - 17,0 17,1 - 18,0 18,1 - 20,0

CECHy:
•	 przepust przeznaczony do kabli liniowych, do zakopywania oraz do sieci napowietrznych
•	 zastosowanie w osłonie złączowej MUF-1, MUF-2 
•	mocowanie kabli z wykorzystaniem rękawów termokurczliwych i elementu wzmacniającego kabel
•	 przepust z duraluminium i mosiądzu
•	wymiary: długość 114 mm, średnica 37 mm
•	 zakres średnic kabli: do 18 mm

wypOsaŻENIE:
•	 przepust
•	 rękaw termokurczliwy

spOsÓb zaMawIaNIa:
ADSS - przepust kabla liniowego

ObEJMa OH-1
•	mocowanie osłon złączowych FRBU
•	 do zamocowania mufy wymagane są dwie obejmy oH-1
•	metalowa opaska zaciskowa
•	 podstawa wykonana ze stali nierdzewnej

ObEJMa OH-2
•	mocowanie osłon złączowych MUF-1 i MUF-2
•	 do zamocowania mufy wymagane są dwie obejmy oH-2
•	 umożliwia mocowanie do ściany lub wspornika wS-1
•	 obejma z podstawą wykonana ze stali nierdzewnej

ObEJMa OH-3
•	mocowanie osłon złączowych UFC, MUF-1, MUF-2, MUF-3 i FDN
•	 do zamocowania mufy wymagana jest jedna obejma oH-3
•	 umożliwia mocowanie do ściany lub wspornika wS-1
•	 podstawa wykonana z aluminium, malowana lakierem proszkowym
•	 opaski metalowe lub tworzywowe
•	 umożliwia mocowanie na słupie kratowym (kątowniki nośne stalowe, ocynkowane oH-3/k)

ObEJMa OH-4
•	wykonana z aluminium
•	 przeznaczona na słup kratowy do MUF-1, MUF-2
•	możliwość odchylenia w pionie
•	 kątownik zakres od 50x50 do 100x100 mm  

ObEJMa OH-6
•	 szybki montaż osłon złączowych FDN
•	 umożliwia mocowanie muf w studni lub na ścianie w kablowni
•	 opaski ze stali nierdzewnej, podstawa aluminium malowana proszkowo

wspOrNIk ws-1
•	mocowanie osłon złączowych MUF-1, MUF-2
•	wykonany z aluminium malowanego proszkowo
•	wyposażony w obejmę do mocowania całości na słupie
•	 stanowi wyposażenie dodatkowe obejmy oH-2

wypOsaŻENIE:
•	 obejma/uchwyt
•	 zestaw montażowy

DaNE tECHNICzNE:

spOsÓb zaMawIaNIa:
oH-6 - obejma do muf

wS-1/150 wS-1/200 wS-1/300

wymiary [mm] 650/150

średnica słupa [mm] 150 200 300

mocowanie 2x2 otwory ø9 mm

oH-1 oH-2 oH-3 oH-4 oH-6

zastosowanie FRBU MUF-1, MUF-2 UFC, MUF-1, MUF-2,MUF-3, 
FDN MUF-1, MUF-2 FDN

średnica obejmy [mm] 115-130 160 260 trzpień ø20 207

mocowanie na słupie 2 otwory ø8 2 otwory ø9 5 otworów ø10 - 2 otwory ø8

rozstaw otworów [mm] 175 240 90 135 
(rozstaw haków) 100

podstawa [mm] 30x205 30x275 45x400 335x191x185 65x170
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