
Nízkokapacitní 

optická spojka
 ®

COYOTE  LCC

24–48 samostatných svarů

6–18 ribbonových svarů
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® Nízkokapacitní optická spojka spojka COYOTE LLC

® Nízkokapacitní optická spojka COYOTE  LCC (Low Count Closure) představuje všestranné 
kompaktní řešení snadno montovatelné optické spojky nízké kapacity. Spojka využívá standardní systém 

®těsnících průchodek COYOTE , průchodky naleznete v samostatném katalogu na webu ofacom.cz.
 Spojka je koncipována jako průběžná, nicméně vzhledem k velké variabilitě vstupních průchodek 
ji lze realizovat i jako hrncovou. Základní kapacita spojky s jednou kazetou (nosníkem držáků svarů) je 24 
samostatných svarů, nebo 6–9 ribbonových svarů, spojku lze potom ještě rozšířit vložením dalšího 
nosníku držáků svarů na dvojnásobnou kapacitu, to jest 48 samostatných svarů nebo 12–18 ribbonových 
svarů, viz obrázek níže. Jednotlivé typy držáků svarů (individuální vlákna/ribbony) lze případně v rámci 
jednoho nosníku kombinovat. Při použití je spojka opakovaně rozebíratelná, k její montáži není potřeba 
žádné specializované nářadí nebo přípravky, pouze pro utažení spojky je nutný nástrčný klíč. Spojka je 
určena k přímému uložení do země, instalaci v komorách či krytech spojky, instalaci na stěnu nebo sloup 
nebo k závěsné instalaci. Pro montáž na stěnu nebo na sloup se dodává separátně objednávaný nosník. 

®Tělo spojky COYOTE  LCC.

Rozměry spojky:

Objednací číslo:

Kapacita samostatné svary:

Kapacita ribbonové svary:

Konfigurace:

Počet vstupních portů:

Aplikace:

9 (18 se dvěma nosníky držáků ribbonových svarů) 

přímá nebo odbočná spojka

2 porty pro standardní systém těsnění kabelů COYOTE®

přímé uložení do země, instalace v komorách nebo krytech, 
instalace na stěnu nebo sloup, závěsné instalace

356 mm × 166 mm × 62 mm

580 808 630

24 (48 se dvěma nosníky držáků svarů)

Separátně objednávané části: ke každé spojce je nutné separátně doobjednat vždy 2 ks 
těsnění COYOTE  a 1–2 kazety podle aplikace ®

Spojka využívá jednoduché fixace tahových členů kabelů, které 
jsou součástí příbalu nosníku držáků svarů (kazety) – viz následu-
jící strana. Pro vícevstupové průchodky plochých závěsných ka-
belů Flat Drop se dodává kruhová fixace tahových prvků optického 
kabelu viz obrázek níže.S
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® Nízkokapacitní optická spojka spojka COYOTE LLC

580 808 710 - Nosník držáků svarů (kazeta) pro 24 samostatných svarů ( zobrazen obsah celé sady) 

508 003 834 -  Nosník držáků svarů (kazeta) pro 6 ribbonových svarů ( zobrazen obsah celé sady). 
Při doobjednání dalšího držáku 3 ribbonových svarů (níže) lze sadu rozšířit na 9 ribbonových svarů.

Žluté (8 samostatných svarů) a fialové
(3 ribbonové svary) držáky svarů lze 
libovolně kombinovat

508 000 003 - Držák 3 ribbonových svarů

Držák pro 8 samostatných svarů v teplem 
smrštitelné ochraně - 508 000 007
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® Nízkokapacitní optická spojka spojka COYOTE LLC

®508 003 830 - Souprava pro zavěšení spojky COYOTE  LLC na sloup nebo zeď

580 808 633 - Souprava pro fixaci tahových prvků a závěsných kabelů typu  „Flat Drop” 
4,3 x 7,8 mm při použití speciální průchodky pro tyto ploché kabely

Copyright © 2013–2020 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.

®COYOTE  je obchodní značka registrovaná PREFORMED LINE PRODUCTS
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