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®Kazetový systém COYOTE

 ®Řada spojek COYOTE  využívá několik variant kazetových systémů. Malé spojky DTC a LCC využívají 
ze standardních kazetových systémů pouze držáky svarů, které se umísťují přímo do dna sposky (DTC) nebo 
na jednoduché stohovatelné plastové nosníky (LCC). Ostatní standardní spojky využívají kazetový systém 

® ®COYOTE  dle této specifikace. Výjimku tvoří spojky COYOTE   Dome 6,5" × 22" a 9,5" × 28" které využívají 
prodloužených kazet, tyto spojky se ale na český trh nedodávají. Spojky v provedení pro kazetový systém 

® ®SAFeTNET , využívají tento kazetový systém. Kazetový systém SAFeTNET  je popsán v samostatném 
katalogovém listu.

®
COYOTE  DTC

®
COYOTE  LCC

®
COYOTE 

In-Line RUNT

®COYOTE  ONE

®
COYOTE  DOME,

standardní 
kazetový systém

®
COYOTE  DOME,

kazetový systém 
®

SAFeTNET

Nejmenší spojka bez kazetového 
systému, do úchytů na dně spojky se 

instalují samostatně držáky svarů/spojů.

Spojka s vlastním kazetovým systémem,
jednoduché nosiče držáků svarů, které

lze stohovat na sebe.

Využívá kazetový systém
®COYOTE  dle této specifikace,

viz tabulka níže.

®Využívá kazetový systém SAFeTNET
popsaný v samostatné dokumentaci. 

® 
Kazetový systém COYOTE dle této specifikace pro Český trh v současnosti 
využívá následující kazety:

Kazeta  pro 36 samostatných svarů 
ve smršťovací ochraně, 

4 × červený držák po 6 (12) svarech 

Kazeta  pro 24 samostatných svarů 
v krimplovací ochraně, 

2 × zelený držák po 12 svarech 

Kazeta  pro 24 samostatných svarů 
ve smršťovací ochraně, 

6 × černý držák po 4 svarech 

Kazeta  pro 12 ribbonových svarů 
ve smršťovací ochraně, 

4 × fialový držák po 3 svarech. 

Objednací číslo:

550 161 367 

Objednací číslo:

550 160 969  

Objednací číslo:

580 809 958

Objednací číslo:

508 000 144 
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®Přehled kazetových systémů podle jednotlivých typových řad spojek COYOTE

Do kazety lze osadit na pozici
jednoho z držáků svarů držák splitteru. Držáky splitterů

viz samostatný katalog.
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Kazeta pro 36 samostatných svarů s červenými držáky

Kazeta:

Kapacita:

Výška kazety:

Určeno pro:

Ochrana svaru:

Držáky svarů:

Počet držáků:

550 161 367

36 vláken

LOW profile 9,5mm

Samostatné svary

Smrštitelná

červené, 6 (12*) svarů

4

Standardní příbal: Kazeta včetně 4 ks držáků svarů, průhledný kryt, 6 ks jednoduchých pryžových fixací 
trubičky s vlákny, 8 ks vázacích pásků 

Kazeta pro 24 samostatných svarů se 
zelenými držáky

Kazeta:

Kapacita:

Výška kazety:

Určeno pro:

Ochrana svaru:

Držáky svarů:

Počet držáků:

550 160 969

24 vláken

Samostatné svary

Krimplovací

zelené, 12 svarů

2

Standardní příbal: Kazeta včetně 2 ks držáků svarů, průhledný kryt, samolepící modrý ochranný pásek 
pro fixaci (filc), 12 ks vázacích pásků.  

LOW profile 9,5mm

NEW

Novinka 2015

Červené držáky svarů umožňují uložení šesti svarů ve smršťovací 
ochraně v jedné vrstvě, nebo, v případě potřeby, až 12 svarů ve dvou vrstvách nad sebou.
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Kazeta pro 24 samostatných svarů s černými držáky

Kazeta:

Kapacita:

Výška kazety:

Určeno pro:

Ochrana svaru:

Držáky svarů:

Počet držáků:

580 809 958

24 vláken

LOW profile 9,5mm

Samostatné svary

Smrštitelná

černé, 4 svary

6

           Standardní příbal: Kazeta včetně 6ks 
držáků svarů, průhledný kryt, samolepící 
modrý ochranný pásek pro fixaci (filc), 6ks 
jednoduchých pryžových fixací trubičky 
vstupující do kazety (max. Ø 3mm), 
2 ks dvojitých pryžových fixací trubičky 
vstupující do kazety (max. 2 × Ø 2mm).

Kazeta pro 12 ribbonových svarů s fialovými držáky. Do kazety lze osadit 
držák PLC splitteru, viz samostatný

katalogový list.

Kazeta:

Kapacita:

Výška kazety:

Určeno pro:

Ochrana svaru:

Držáky svarů:

Počet držáků:

508 000 144

12 × ribbon

Ribbonové svary

Smršťovací (Ribbon)

fialové, 3 svary

4

DEEP profile 16,3mm

Standardní příbal: Kazeta včetně 4ks držáků svarů, průhledný kryt, samolepící modrý ochranný pásek pro fixaci (filc), 2ks (modrá + oranžová) 
pryžových fixací trubičky trubičky s ribbony o Ø 9.4 mm, 2 ks (modrá + oranžová) pryžových fixací, každá pro 1 až 6 samostatných trubiček (max. Ø 2mm) 

®Ochranná trubička PLP COYOTE  pro ribbony s 12 vlákny 

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)

® ®COYOTE  a SAFeTNET  jsou obchodní značky registrované PREFORMED LINE PRODUCTS


