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Inovace optických sítí

Spojky

Spojky
®
COYOTE

Spojky řady COYOTE® DOME

Spojky

®

Řada spojek COYOTE Dome Splice Closures představuje optické spojky vhodné pro
distribuční metropolitní a přístupové sítě. Spojky využívají patentovaný systém segmentových
těsnění kabelových vstupů, který umožňuje separátní přístup k jednotlivým průchodkám. Systém
®
používá silikonové těsnění COYOTE , jehož výhodou je velká možnost zavádění
nepřerušených kabelů.
Spojky COYOTE® Dome Splice Closures lze přímo ukládat do země, instalovat v kabelových komorách, spojky lze pomocí speciálního držáku fixovat na zeď, na sloup, ve speciálních
případech lze realizovat i závěsnou montáž. V případě montáže na sloup lze držák spojky páskovat pomocí nerezového systému pásek Bandimex. Spojky lze užít výhradně jako hrncové.
Tento katalogový list popisuje spojky DOME s klasickým kazetovým systémem (ploché
kazety ukládané „na sebe” a s listovacám kazetovým systémem SAFeTNet. Spojky s novou
generací listovacího kazetového systému SFMS
naleznete v samostatném katalogu na webu
B
ofacom.cz

A

ØC

SFMS spojka

TYP

ØC
256 mm

463 mm

338 mm

509 mm

338 mm
Rozměry spojek COYOTE®
Spojky COYOTE ® Dome Splice Closures
představují největší spojky v řadě optických
®
kabelových spojek COYOTE .
Spojky se dodávají se dvěma průměry čel
6,5" a 9,5" a ke každé variantě existují dvě hloubky
krytu (hrnce). Spojka se zavírá pomocí těsnění a
pojistného zavíracího mechanismu.
Spojky se dodávají s nosníky pro standardní
kazetový systém COYOTE® nebo s tyčí pro kazetový
systém SAFeTnet.
Základní kazetový systém, kazetový systém
SAFeTNET a těsnění vstupů kabelů jsou popsány v
samostatných katalogových listech.
Všechny spojky jsou vybaveny ventilkem pro
natlakování.
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218 mm

Počet portů
pro průchodky

Spojky

Spojky řady COYOTE® DOME

®

Spojka COYOTE Dome 6,5" x 17"
s držákem standardního kazetového
systému pro kabely se samostatnými vlákny,
detail spojky se čtyřmi porty pro kabelové vstupy

Spojka COYOTE®
Dome 9,5" x 19" s držákem
kazetového systému
SAFeTnet
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Ochranná trubička pro ribbony

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

D

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

d

Spojky

Spojky řady COYOTE® DOME

Spojka COYOTE® Dome 6,5" x 17"
v provedení pro ribbonové kabely, detail
organizéru ribbonových rezerv
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Spojky

Spojky řady COYOTE® DOME

Organizér rezerv
pro ribbony
Organizéry rezerv
pro Loose Tube kabely

Ochranná trubička pro ribbony

Spojka COYOTE® Dome 9,5"x19"
v univerzálním provedení pro
Loose Tube i ribbonové kabely,
nahoře detail organizérů rezerv.
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Spojky řady COYOTE® DOME
006 944

6,5" x 17"
4 vstupní porty

LT

6 x kazeta pro 36
samostatných svarů

508 014 260

Spojky

Objednací číslo:

216 svarů*

4 vstupní porty

R LT
6 x kazeta pro 36
samostatných svarů

6,5" x 17"

4 x univ. kazeta pro
12 ribbon. svarů

216 svarů*

576 svarů
(ribbon)

9,5" x 19"
LT

7 vstupních portů
508 000 001

Objednací číslo:
5x modul SC
(36 svarů)

180 svarů

5x modul SE
(36 svarů)

LT - zásovníky rezerv Loose Tube konstrukce
R - zásovníky rezerv pro ribbonové konstrukce

Objednací číslo:

180 svarů

508 013 692

5x modul SE univ.
(12 ribbon. svarů)

360 svarů
(ribbon)

9,5" x 19"
7 vstupních portů

LT
12 x kazeta pro 36
samostatných svarů

R
6 x univ. kazeta pro
12 ribbon. svarů

432 svarů*

864 svarů
(ribbon)

9,5" x 28"
LT

7 vstupních portů
Objednací číslo:
12x modul SC
(36 svarů)

432 svarů

808 160 356

12x modul SE
(36 svarů)
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432 svarů

12x modul SE univ.
(12 ribbon. svarů)

864 svarů
(ribbon)

*) uvedené kapacity samostatných svarů platí při použití kazet 550 161 367 pro 36 samostatných svarů. Při použití kazet pro 24 samostatných svarů
bude maximální kapacita spojek COYOTE DOME úměrně snížena.

Objednací číslo: 508

Konfigurace spojek

Spojky řady COYOTE® DOME
Nosník spojek COYOTE® Dome na sloup a zeď

Univerzální nosník spojky
COYOTE ® Dome slouží k instalaci
spojky na zeď a sloup. Držák je
univerzální pro všechny druhu spojek
COYOTE ® Dome. Držák je pouze
nutné zkompletovat podle níže
uvedeného postupu pro velikost čela
6,5" nebo 9,5". Pomocí držáku lze
spojku přišroubovat na stěnu nebo na
sloup. V případě montáže na sloup lze
držák spojky páskovat ke sloupu
pomocí nerezového systému pásek
Bandimex.

Základna

„L” profil
508 003 942 - Sada pro montáž spojky na zeď, sloup

Popis univerzállního nosníku
spojek COYOTE® Dome a montážní
návod pro veškeré varianty spojek
®
COYOTE Dome naleznete v
samostatném katalogoném listu
těchto držáků, který je přístupný na
webu www.ofacom.cz v sekci katalog /
spojky / příslušenství. Rovněž zde
naleznete katalogové listy veškerého
dalšího příslušenství.
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Spojky

Spojovací materiál

Spojky

Spojky řady COYOTE® DOME

700 001 008 - Profilovaný držák tahových členů pro spojku
COYOTE® Dome a příklad jeho použití

580 808 456 - Montážní držák spojky
COYOTE® Dome 6,5" a 9,5"

Další komponenty naleznete v katalogových listech na webu
ofacom.cz/produkty/optické spojky:

COYOTE® je obchodní značka registrovaná PREFORMED LINE PRODUCTS
Copyright © 2013–2020 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.
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