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Svazkovací spirály pro ochranu ribbonů

 Svazkovací spirály pro ochranu ribbonů slouží jako alternativní ochrana vláknových ribbonů 
vedených ve spojkách OCEF a rozváděčích řady LGX, případně dalších technologií. 
 Svazkovací spirála je vyrobena z polyetylenu a má kruhový průřez. Svazkovací spirála nemá 
z důvodu spirálového řezu po obvodu prakticky vůbec tendenci držet tvar, tvarově určujícím prvkem je tedy 
uvnitř uložený svazek ribbonů. To umožňuje bezproblémové ukládání a vedení takto vytvořeného svazku uvnitř 
rozvaděčů a spojek OCEF, kdy svazek přesně kopíruje vodící elementy (vodící dráhy, oka, bend limitery 
a podobně), nevytváří napětí na ohybech a nezpůsobuje svojí pružností možné poškození vláken.
 Svazkovací spirála umožňuje chránit svazek ribbonů po celé délce jeho vedení uvnitř rozváděče nebo 
OCEF, tzn. od místa odpláštění kabelu (kde je například navlíknut a fixován na centrální trubičku), až po vstup do 
kazety LT1B MF/MF, kde je fixován. Svazkovací spirála velikosti A je alternativou standardně dodávané trubičky 
pro ochranu ribbonů v kazetách  LT1B MF/MF.  
 Správné postupy použití určuje návod, který naleznete v sekci návody.

 Spirály se dodávají ve dvou velikostech: velikost A pro šestivláknové ribbony a velikost B pro 
dvanáctivláknové ribbony.

4

8

Vnitřní průměr: 4mm

Vnější průměr: 6mm

7

Šířka pásku: 7mm

Vnitřní průměr: 8mm

Vnější průměr: 10mm

Šířka pásku: 12mm

Spirála svazkovací OCEF A ID=4mm* 

Spirála svazkovací OCEF B ID=8mm*

106 298 251

106 298 252

*) balení 10m
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