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fibermuffe

Lille fibermuffe til splidsning og
reparation af op til 24 fiber
Du kan bruge den til mindre splidseapplikationer eller til reparation af op til 24 fiber
ved indendørs installation på væg eller udendørs installation i jord. Opfylder IP68
rating med høj beskyttelse mod vand, støv og UV-stråling. Leveres med
installationskit og vejledning.

FIBER MUFFE

SMALL JOINT CLOSURE (SJC)
Anvendelse

Fordele

Lille og robust fibermuffe egnet til splidsning
eller reparation af hoved eller filial applikationer.
Den har 4 kabelporte og en splidsekassette til
24 splidsninger såvel som et kabelmanagement
og lagerområde. Muffen er forseglet i henhold
til IP68 overfor vand og støv. Muffen leveres
med 4 knock-out-porte og 2 entry glands, med
mulighed for op til 2 ekstra entry glands.
Egnet til applikationsområde gruppe 1 i henhold
til EN 124 - placeret min. 25 cm under overfladen
eller gruppe 2 i henhold til EN 124 - placeret min.
30 cm under overfladen.

>

Kompakt konnektor eller reparationsmuffe

>

2,2 mm splidsesøm

>

Kabel management plade

>

Robust konstruktion

>

Egnet til applikation i jord

>

Egnet til montering på væg

>

IP68 / 5 meter

>

UV-bestandig iht. ISO 4892

>

Installations kit inkluderet

”Muffen forhandles både via
Teklet og Lemvigh-Müller”

Fiber
diameter mm

Levering
antal

Kit
number

Part
number

5 -9

1

XJTSC02336

XJTSC02335

6 - 12

1

XJTSC02471

XJTSC02470

Tekniske data
>

Kabelporte:

4 porte, 2 på hver side

>

Portkapacitet:

5-9 mm eller 6-12mm

>

Antal splidsekassetter:

1

>

Splidsekapacitet:

24 fiber

>

Bøjeradius:

20 mm (ITU-T G.657 A1 +A2)

>

Splidsesøm:

Heat shrink 45 mm x 2,2 mm

>

Størrelse:

L200 x B170 x D66 mm

>

Farve:

Sort

>

Ydre materiale:

Polypropylen skal

>

Indre materiale:

ABS

>

UV-resistens:

Iht. ISO 4892 - 1000 timer

>

Kabel fastholdelse:

80 N

>

Impakt modstand:

10 Nm ved 20°C

>

Statisk belastning:

1000 N ved 20°C

>

Vandtæthed:

IP68 - ingen indtrængning

Temperaturområde
>

Ved transport:

Fra-30ºC til + 60°C

>

Ved opbevaring:

Fra -30ºC til + 60°C

>

Ved installation:

Fra -10ºC til + 50°C

>

I operation:

Fra -20ºC til + 60°C
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Linking the future

Vi er her for dig
Du er altid velkommen til at kontakte os
vedrørende spørgsmål og forespørgsler.
Salg:
Telefon: +45 60 39 27 11
Kundesupport:
Telefon: +45 60 39 27 16
E-mail:
dk-telecom-sales@prysmiangroup.com

Følg os på de sociale medier og læs om vores
firmanyheder, nye produkter og aktiviteter
eller se vores videos.
www.instagram.com/prysmian_draka.danmark
#draka.dk #prysmian.dk
www.youtube.com/user/ThePrysmianGroup
www.facebook.com/PrysmianGroupDanmark
www.linkedin.com/prysmian-&-draka-danmark

Prysmian Group
Roskildevej 22
DK-2620 Albertslund
Danmark
www.prysmiangroup.dk

