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®Spojka COYOTE  In-Line RUNT 
® COYOTE  In-Line Runt je optická spojka určená pro distribuční metropolitní a přístupové sítě.  Ploché 

těleso spojky umožňuje její snadnou montáž na stěnu, na sloup, v kabelových komorách nebo kolektorech, 
nebo přímé uložení do země. Pro montáž na stěnu či sloup je nutné objednání nosníku, podrobnosti naleznete 
na straně 6 tohoto katalogu.  Pomocí dalšího, separátně objednávaného nosníku lze spojku rovněž zavěsit na 

® ®nosné lano. Spojka COYOTE  In-Line Runt využívá standardní kazetový systém spojek COYOTE  a stan-
®dardní systém silikonových těsnících průchodek COYOTE .

 Malé rozměry předurčují tuto spojku pro využití v aplikacích s omezeným prostorem, jako je instalace 
v kabelových komorách, v dutých základech outdoorových kabinetů a podobně. Díky velké variabilnosti 

®vstupů (dva porty pro kabelové průchodky COYOTE  z každé strany spojky) lze spojku využít v hrncové i prů-
běžné konfiguraci. Spojku lze smontovat na průběžném kabelu (nebo i více kabelech). Ke spojce se jako sa-
mostatná položka dodává speciální organizér pro uložení rezerv pásků vláken (ribbonů). Spojku lze dále v pří-
padě potřeby dovybavit nosníkem pro 8 konektorů v provedení SC nebo E2000. Nosník však ve spojce zabere 
pozice pro 2 LOW profile nebo 1 DEEP profile kazetu.

Rozložená spojka 
®COYOTE  In-Line Runt   

In-Line RUNT

Maximální kapacita svarů:

Rozměry spojky:

Hmotnost prázdné spojky:

Objednací číslo:

Počet vstupních portů:

Kazetový systém:

Konfigurace kazet:  

Aplikace:

508 006 951

144 samostatných svarů*/288 ribbonových svarů

celkem 4 porty pro standardní silikonové kabelové 
®

průchodky    COYOTE , 2  porty z každé strany spojky 

2 × DEEP profile

477 × 256 × 94 mm

2,6 kg

®COYOTE  (viz samostatný katalogový list)

přímá pokládka do země, pokládka do krytu optické 
spojky, uložení     v kabelové komoře, montáž na stěnu, 

na sloup, na nosné     lano mezi sloupy.

4 × LOW profile

Profile

Profile

Profile

Profile

Profile Profile

Profile

Profile
Profile

1×DEEP+2×LOW

LOW

LOW

LOW

LOW

DEEP DEEP

LOW

LOW
DEEP

*) kapacita 144 svarů platí při použití 
kazety 550 161 367 pro 36 
samostatných svarů. Při použití 
kazety pro 24 samostatných
svarů bude kapacita spojky 
In-Line Runt omezena na 
96 samostatných svarů. 
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Standardní příbal spojky   

Detail těsnění vstupů

 Standardní příbal spojky obsahuje prvky pro tahovou fixaci kabelů, upevňovací šroubovací trny 
a pojistné pryřové prvky pro montáž kazet, lisovací oka pro propojení stínění, panty víka a upevňovací 
šrouby. Konkrétní části spojky je nutné v souladu s návodem k montáži před uzavřením lubrikovat, 
plastový sáček s lubrikačním gelem je součástí dodávky těsnění ke spojce.

 Těsnění spojek  lze předepsaným ®COYOTE
způsobem proříznout a vložit do něj nepřerušený 

kabel. Návod s obrázkem řezu je součástí 
standardního příbalu každého těsnění.
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®Spojka COYOTE  In-Line RUNT 

 Sada organizéru pro uložení rezerv ribbonů na dně spojky

Objednací číslo: 508 003 862

Detail fixace tahových členů ve spojce (standardní součást spojky), 
na dně spojky osazen organizér pro uložení rezerv ribbonů
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®Sortiment silikonových těsnících průchodek COYOTE  naleznete v samostatném katalogu.

Organizér slouží k fixaci rezerv pásků 
s vlákny (ribbonů) na dně spojky. 
V případě montáže spojky na 
ribbonové kabely jsou jako délková 
rezerva ve spojce ukládány volné 
ribbony. Pro jejich ochranu a fixaci na 
dně spojky slouží organizér, do kazet 
jsou potom ribbony naváděny vždy 
v ochranné trubičce.
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Ochranná trubička pro ribbony 

d D

d=0,25" = 6,35 mm
D=0,37" = 9,4 mm

Objednací číslo: 580 807 991m 
(lze dodat v metráži nebo jako balení 30m)

Držák konektorů 8xSC/E2000 do spojky In-Line RUNT
Objednací číslo: 508 999 998

Do spojky ®COYOTE  In-Line Runt lze objednat nosník pro 
8 optických konektorů typu SC nebo E2000. Je nutné však mít 

na paměti, že instalovaný nosník sníží prostor pro uložení 
kazet na 1 DEEP profile kazetu, nebo 2 LOW profile. Nosník 
se upevňuje do pozic, ve kterých jsou osazeny fixační prvky 

pro uchycení trubiček s vlákny, centrálních trubiček nebo 
ochranných trubiček, viz obrázek vlevo. Již při prvotní montáži 

spojky je proto nutné s tím počítat a tyto fixační prvky fixace 
instalovat do jiných pozic .
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Těsnění a kazetový systém, které jsou společné řadě optických spojek  ®
COYOTE

naleznete v samostatných katalogových listech na webu www.ofacom.cz.

Držák spojky na sloup nebo zeď, pro přišroubování
nebo páskování (na sloup). Spojka se nasadí

na držák bočními úchyty a zajistí dodanými šrouby
(šrouby jsou v příbalu držáku)

Objednací čísla: 700 003 001

Copyright © 2013–2017 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.

®COYOTE  je obchodní značka registrovaná PREFORMED LINE PRODUCTS


