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® Malokapacitní optická spojka spojka COYOTE DTC
® Malokapacitní optická spojka COYOTE  DTC (Drop Termination Closure) představuje vše-

stranné kompaktní řešení snadno instalovatelné optické spojky malé kapacity. Spojka se dodává v sesta-
veném stavu osazená čtyřmi vstupními porty, vybavená těsněním pro kabely v rozsahu 3,2 - 6,4 mm. 
 Základní kapacitou spojka vyhoví pro uložení 16 samostatných svarů. Výměnnou držáků svarů 
(oranžové) lze do spojky osadit 24 (2×12) samostatných svarů, 6 (2×3) ribbonových svarů (fialové), nebo 
lze do spojky na pozici jednoho z držáků svarů umístit optický splitter (černé držáky PLC, viz násl. strana).
Do spojky lze doobjednat vložnou kazetu pro uložení 16 samostatných svarů. Spojka je opakovaně roze-
bíratelná, k její montáži není potřeba žádné specializované nářadí nebo přípravky. Otevření spojky lze 
provést pomocí dvou plochých šroubováků. Spojka je určena k přímému ukládání do země, instalaci v ko-
morách, instalaci na stěnu nebo sloup nebo k závěsné instalaci. Instalace spojky (například na zeď) se 
provádí pomocí úchytů na základně spojky, není potřeba žádný speciální materiál (držák spojky na zeď či 
sloup a podobně). Do spojky lze zavést kulaté kabely a plochý závěsný kabel Mini LT Flat Drop 4,3 x 7,8 
mm. Předinstalované těsnění umožňuje opakované otevírání a zavírání spojky. 
 Spojka COYDTC-001 je předinstalována pro instalaci plochého závěsného kabelu Mini LT Flat 
Drop 4,3 x 7,8 mm a má osazeny fixační zářezové členy pro plochý kabel. Před instalací jiného typu ka-
belu je tyto členy nutné vyjmout! Zářezový člen prořízne plášť kabelu a zařízne se do tahových prvků 

Zářezový fixační člen pro plochý kabel

(tyčí) kabelu. Protože trubička s vlákny má 
výrazně menší průměr než tahové prvky, 
není zaříznutím kabelu ohrožena. Zaříznutí 
se provádí s kabelem již zavedeným do prů-
chodky, viz obrázek níže. Jako separátní po-
ložky lze doobjednat těsnění pro kabely 
o rozsahu průměrů 6,4–9,4 mm, alternativní 
držáky svarů nebo splitterů, nebo vložnou 
optickou kazetu                         pro 16 svarů.

®COYOTE  DTC (DROP TERMINATION CLOSURE), COYDTC-001

Rozměry spojky:

Objednací kód:

Kapacita samostatné svary:

Kapacita ribbonové svary:

Konfigurace:

Počet vstupů:

Rozsah průměrů vstupujících kabelů:

Standardní těsnění*:

Alternativní těsnění*:

Dodatečná kazeta:

Alternativní držáky svarů**:

Aplikace:

6

Přímá nebo odbočná spojka

4 (2+2)

Ø 3,2–6,4 mm (lze použít pro Mini LT Flat Drop kabel 4,3 x 7,8 mm)

Ø 6,4–9,4 mm, obj. kód: 580 811 034

pro 16 sam. svarů, obj. kód: 580 811 237

pro 12 svarů, 3 ribbon. svary nebo splitter, viz následující strana

Přímé uložení do země, instalace v komorách, 
instalace na stěnu nebo sloup, závěsné instalaci

232 mm × 194 mm × 42 mm

508 230 932

16–24 svarů dle použitých držáků

*) Součástí spojky jsou vždy 4 standardní těsnění (Ø 3,2–6,4 mm). Alternativní těsnění (Ø 6,4–9,4 mm) 
je nutné doobjednat zvlášť. Alternativní těsnění lze doobjednat jako 1 ks nebo sadu  4 ks těsnění, 
součástí dodávky každého ks alternativního těsnění je i záslepka otvoru.

**) Součástí dodávky spojky jsou 2 žluté držáky svarů pro celkem 16 samostatných svarů (2×8 svarů).
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Alternativní těsnění (Ø 6,4–9,4 mm) 
se záslepkou otvoru.

508 000 003 
- Držák 3 ribbonových svarů

nebo mech. spojů vláken

508 008 005 
- Držák 12 samostatných svarů

(uloženy ve dvou vrstvách)

508 001 086

508 001 087

Držáky PLC splitterů v kovovém housingu,
 7,5×4,5 a 12,5×5,5 mm. Blíže viz samostatný

katalogový list Držáky optických splitterů 
®do spojek a optických kazet COYOTE .

obj. kód: 580 811 034

Spodní strana spojky.
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® Malokapacitní optická spojka spojka COYOTE DTC
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580 811 237- kazeta pro uložení
svarů do spojky DTC 

Sada obsahuje nosník kazety, který zároveň plní funkci organizátoru rezerv, vlastní kazetu, samolepící 
filcový pásek a 12 ks vázacích pásků. Nosník se fixuje nasazením do dna spojky, kazeta se nasazuje na 
nosník. V této konfiguraci je dno kazety určeno primárně pro uložení rezerv trubiček a stávající držáky 
svarů (žluté) v tomto případě nelze využívat.

Kazeta pro 16 svarů

Nosník
kazety

Standardně
dodávané

žluté držáky

Spojka DTC s nasazenou kazetou.

®COYOTE je obchodní značka registrovaná PREFORMED LINE PRODUCTS


