
cecHY:
•	 przeznaczony do instalacji napowietrznych i w kanalizacji teletechnicznej 
•	 pojemność 1 do 2 włókien 
•	możliwość bezpośredniego połączenia od rozgałęzienia (np. słupa) do gniazdka abonenta
•	 ułatwiony poślizg kabla wewnątrz kanalizacji

Dane tecHniczne:

sposÓB zaMawiania:
Np-UNb1630/2 - zewnętrzny kabel abonencki do instalacji napowietrznej i w kanalizacji teletechnicznej, dwuwłóknowy

kabel 1 do 2 włókien

zakres
temperatur [°c]:

transport i składowanie -40 do +70

instalacja -5 do +50

eksploatacja -40 do +70

maksymalny naciąg [N] 800

odporność na zgniatanie [N/cm] 200

minimalny promień gięcia [mm] 60

standardowe pakowanie bębny po 2100 lub 4200 m

nominalna średnica [mm] 6

nominalna masa [kg/km] 31

oznaczenia powłoki zewnętrznej rok i tydzień produkcji-acoMe-liczba włókien 
oraz typ-kod produktu + metraż

TELEKOM ACCESS FTTx PON

sposÓB zaMawiania:
Np-UNb1629/1 - zewnętrzny kabel abonencki do instalacji napowietrznej i w kanalizacji teletechnicznej, jednowłókowy

cecHY:
•	 przeznaczony do instalacji napowietrznych i w kanalizacji teletechnicznej 
•	 pojemność 1 do 2 włókien jednodomowych w tubie 900 µm
•	możliwość bezpośredniego połączenia od rozgałęzienia (np. słupa) do gniazdka abonenta
•	 ułatwiony poślizg kabla wewnątrz kanalizacji
•	 po usunięciu powłoki zewnętrznej kabel staje się wewnętrznym kablem abonenckim z powłoką zewnętrzną lsoH

Dane tecHniczne:

kabel jednowłóknowy kabel dwuwłóknowy

zakres
temperatur [°c]:

transport i składowanie -40 do +70

instalacja -5 do +50

eksploatacja -40 do +70

maksymalny naciąg [N] 800

odporność na zgniatanie [N/cm] 200

minimalny promień gięcia [mm] 60 75

standardowe pakowanie bębny po 2100 lub 4200 m

nominalna średnica [mm] 6,1 7,7

minimalna grubość powłoki [mm] 0,8 0,8

nominalna średnica powłoki wewnętrznej [mm] 2,7 4,1

montaż wewnętrznego kabla abonenckiego przyklejanie przyklejanie lub przypinanie

nominalna masa [kg/km] 30 40

oznaczenia powłoki zewnętrznej rok i tydzień produkcji-acoMe-liczba włókien 
oraz typ-kod produktu + metraż

TELEKOM ACCESS FTTx PON

Kabel zewnętrzny abonenCKi Unb1630

Kabel zewnętrzny abonenCKi Unb1629

cecHY:
•	 przeznaczony do zakopywania oraz do instalacji w kanalizacji teletechnicznej i w sieciach napowietrznych
•	 pojemność 12 do 144 włókien 
•	wysoka wytrzymałość mechaniczna
•	 odporność na strzały i gryzonie
•	 rozstaw około 200 m, w zależności od warunków klimatycznych
•	 zapewnia płynne przejście z instalacji napowietrznej do podziemnej

Dane tecHniczne:

kabel do 36 włókien
(6 tub kompaktowych)

kabel do 72 włókien
(12 tub kompaktowych)

kabel do 144 włókien
(12 tub kompaktowych)

zakres 
temperatur [°c]:

transport i składowanie -40 do +70

instalacja -5 do +50

eksploatacja -40 do +70

maksymalny naciąg [N] 4000 6000

odporność na zgniatanie [N/cm] 450 500

minimalny promień gięcia [mm] 150 170

standardowe pakowanie bębny o pojemności 2,4 km lub 4,8 km

nominalna grubość powłoki [mm] 1,5

nominalna średnica [mm] 12 13,3 14,5

nominalna masa [kg/km] 125 165 190

oznaczenia powłoki zewnętrznej rok i tydzień produkcji-acoMe-liczba włókien 
oraz typ-kod produktu + metraż

kabel 1 do 12 
włókien
(1 tuba 

kompaktowa)

kabel 24 do 36 
włókien
(3 tuby 

kompaktowe)

kabel 48 
włókien
(4 tuby 

kompaktowe)

kabel 72 
włókna
(6 tub 

kompaktowych)

kabel 144 włókna
 (12 tub 

kompaktowych)

zakres temperatur 
[°c]:

transport  
i składowanie -40 do +70

instalacja -5 do +50

eksploatacja -40 do +70

maksymalny naciąg [N] 800 1200 2000 2200 2700

odporność na zgniatanie [N/cm] 200 250 300

minimalny promień gięcia [mm] 60 80 120 150 200

standardowe pakowanie bębny po 2, 4, 6 lub 8 km

nominalna grubość powłoki [mm] 2

nominalna średnica [mm] 6 8,5 9,5 10,7 11,3

nominalna masa [kg/km] 31,5 49 62 84 146

oznaczenia powłoki zewnętrznej rok i tydzień produkcji-acoMe-liczba włókien oraz typ-kod produktu + metraż

sposÓB zaMawiania:
Np-UNc1634/1/12 - kabel zewnętrzny do instalacji napowietrznej i w kanalizacji teletechnicznej wyposażony 
w 1 tubę z 12 włóknami

cecHY:
•	 przeznaczony do podwieszania na słupach lub instalacji w kanalizacji teletechnicznej
•	 zastosowanie w sieciach FttH
•	 pojemność 1 do 144 włókien 
•	możliwość wciągania lub wdmuchiwania do mikrokanalizacji na krótkich dystansach, do 100 m
•	 zminimalizowane tarcie w mikrokanalizacji

Dane tecHniczne:

TELEKOM ACCESS FTTx PON

Kabel Uniwersalny CCU1577

Kabel zewnętrzny UnC1634

1. pręty usztywniające z FRP (tworzywo  
 wzmacniane włóknem szklanym) 
2. jeden lub dwa włókna w sztywnej, 
  łatwej do zdejmowania powłoce 
3. wkłady hydrofilowe 
4. zewnętrzna powłoka z HDPE

1 2 3 4

Konstrukcja kabla abonenckiego 
UNB1630

1. pręty usztywniające z FRP (tworzywo 
 wzmacniane włóknem szklanym) 
2. wzmocnienie z włókien aramidowych  
 z barierą wodną 
3. wewnętrzny kabel abonencki  
 z powłoką LSOH 
4. jedno lub dwa włókna światłowodowe  
 jednodomowe w tubie 900 μm 
5. wzmocnienie z włókien aramidowych  
 z barierą wodną 
6. zewnętrzna powłoka z HDPE

1 2 3 4 5 6

Konstrukcja kabla abonenckiego 
UNB1629

1. tuba kompaktowa, pojemność  
 6, 8 lub 12 włókien 
2. bariera wodna 
3. tuba centralna z tworzywa  
 termoplastycznego 
4. wzmocnienia z FRP odpornego na gryzonie  
 (tworzywo z włóknem szklanym) 
5. zewnętrzna powłoka z czarnego  
 polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)

1. pręty usztywniające z FRP (tworzywo  
 wzmocnione włóknem szklanym) 
2. tuba kompaktowa, pojemność  
 1 do 12 światłowodów 
3. wkłady puchnące w kontakcie z wilgocią 
4. zewnętrzna powłoka z HDPE

1 2 3 4 5

Konstrukcja kabla uniwersalnego 
CCU1577

1 2 3 4

Konstrukcja kabla zewnętrznego 
UNC1634
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