
cEcHy:
•	 służą do prowadzenia kabli w uporządkowany sposób
•	 stosowane we wszystkich urządzeniach światłowodowych instalowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

DanE tEcHnIcznE:

cEcHy:
•	 służą do ochrony mechanicznej spawów 
•	 umożliwiają zabezpieczenie spawów przed wpływem środowiska zewnętrznego

DanE tEcHnIcznE:

spOsÓB zaMaWIanIa:
UT-55 - uchwyt UT-55

spOsÓB zaMaWIanIa:
FSP-45 - osłonka spawu 45 mm opak. 80 szt.

UT-25 UT-45 UT-55 UT-85

wysokość [mm] 25 45 55 85

szerokość [mm] 35 30 52

maksymalna pojemność kabli 
o średnicy 3 mm 145 75 96 228

UT-25

UT-45

UT-55

UT-85

FSP-45 OS-60

długość [mm] 45 60

OS-60

FSP-45

spOsÓB zaMaWIanIa:
WO-20 - wąż karbowany o średnicy 20 mm

spOsÓB zaMaWIanIa:
OFBLT-P-3.1.0.5-PP - tuba ochronna 5 mm

cEcHy:
•	 umożliwiają bezpieczne prowadzenia luźnych tub kabla liniowego wewnątrz szafy i stojaków
•	 zapewniają odpowiedni promień gięcia światłowodu
•	 stosowane między kablem liniowym a modułami
•	 dedykowane do rozdzielacza światłowodowego typu R-01A

cEcHy:
•	 zapewniają właściwą ochronę tub kabla liniowego prowadzonych wewnątrz stojaków lub między stojakami
•	wysoka odporność na zginania i uszkodzenia mechaniczne
•	 dostępne typy (z pilotem, dwudzielne, odporne na Uv, bezhalogenowe, samogasnące, do zastosowań 

zewnętrznych)

 średnica wew./zew. [mm] rodzaj

OFBLT-P-3.1.0.5-PP
3,1/5,0

tuba ochronna do rozdzielacza R-01A

OFPT-5.0-3.1-WHT-v0-LSZH tuba ochronna niepalna, bezhalogenowa
do ochrony luźnych włókien

średnica wew./zew. [mm] rodzaj

WO-16 10,5/16,0

peszel czarny z pilotem - osłona samogasnąca, odporna na Uv,
do ochrony tub kabla liniowego, kabli stacyjnych

WO-20 15,0/20,0

WO-25 19,0/25,0

WO-32 26,0/32,0

WO-40 33,0/40,0

WO-50 43,0-50,0

WO/LSZH-15 11,4/15,0

peszel czarny z pilotem - osłona samogasnąca, bezhalogenowa, odporna na Uv,
do ochrony tub kabla liniowego, kabli stacyjnych

WO/LSZH-21 16,0/21,0

WO/LSZH-25 21,0/25,0

WO/LSZH-32 26,0/32,0

WO/LSZH-40 32,0/40,0

WO/LSZH-52 44,0/52,0

WOD-10B 8,7/13,6

wąż karbowany dwudzielny czarny, odporny na Uv 
do ochrony tub kabla liniowego

WOD-14B 12,5/18,5

WOD-20B 19,5/25,5

WOD-23B 24,2/31,0

WO/SP-PU-30 30,0/36,0 wąż karbowany, odporny na Uv, do zastosowań zewnętrznych

Tuba ochronna

Węże ochronne

TUBy OCHRONNE

WęŻE OCHRONNE
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