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®Moduly listovacích optických kazet SAFeTNET

®Kazetový modul SAFeTNET   (SC)

Kazety
(v případě modulu

SC 6×nízká kazeta)

Hřebínky uložení svárů

Fixační elementy trubiček
s vlákny (různé velikosti) 
včetně měrky

 Každý modul je dodáván v sadě se soupravou fixačních elementů (viz obrázek níže), které umožňují na-
vedení různých provedení trubiček s vlákny nebo pásků vláken do zadního prostoru modulů. Zadní strana modulu 
potom slouží k navedení vláken do jednotlivých kazet, ale také k předádění vláken mezi jednotlivými kazetami 
nebo moduly. Zadní strana modulů je osazena odnímatelným krytem z transparentního plastu.

® Moduly SAFeTNET  představují koncept modulárního listovacího vláknového managementu ve spoj-
kách a rozvaděčích, který poskytuje operátorům možnost flexibilního vláknového managementu založeného na 
principu modulů s „listovacími” kazetami. Moduly mohou být vybaveny trojicí „vysokých” kazet SE nebo šesticí 
„tenkých” kazet SC. Kazety potom mohou být osazeny různými typy hřebínků pro uložení smršťovacích ochran 
samostatných svarů, smršťovacích ochran ribbonových svarů, případně krimpovacích ochran svarů.

® Jednotlivé moduly s kazetami SAFeTNET  se nasazují na centrální fixační nosník. Takovýmto nosníkem 
©jsou vybaveny starší optické spojky FIBREGUARD™, vybrané typy optických spojek COYOTE  DOME 9,5"×19" 

®a DOME 9,5"×28" a vybrané typy sloupkových rozváděčů. Modul SAFeTNET   se dodává v sadě s příslušenstvím 
(fixacční elementy, příp alternativní hřebínky) v lepenkovém boxu.

Balení a dodávka modulu

Otvor pro
montáž modulu

Transparentní kryt

® ®SAFeTNET  a COYOTE  jsou obchodní značky registrované 
PREFORMED LINE PRODUCTS , FIBERGUARD™ je obchodní 
značka PREFORMED LINE PRODUCTS 
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®Moduly listovacích optických kazet SAFeTNET

Zelený hřebínek pro 12 svarů 
v krimpovací ochraně do modulů 
SC lze objednat samostatně pod
objednacím kódem: 580 999 998

Horčičný hřebínek do modulů SE
lze objednat také samostatně pod
objednacím kódem: 508 999 999

Modul SC pro 6 x 6 svárů

Modul SC pro 6 x 8 svárů

Modul SE pro 3 x 12 svárů 

Modul SE univerzální

Kapacita modulu

Kapacita modulu

Kapacita modulu

Kapacita modulu

Pozn.: Alternativně lze doobjednat a do modulu osadit
namísto modrých hřebínků zelené hřebínky pro 12 svarů
v krimpovací ochraně (viz níže 580 999 998).

Pozn.: Modul s nejvetší kapacitou samostatných
svarů ve smrštitelné ochraně

Pozn.: Svary se ukládají ve dvou vrstvách, alternativně
by bylo možno doobjednat a do modulu osadit
namísto oranžových hřebínků hořčičné hřebínky pro 
ribbonové svaru (viz níže 580 999 999).

Pozn.: V kazetách totoho modulu jsou stanrardně 
osazené oranžové hřebínky pro 12 samostatných svarů 
ve smrštitelné ochraně, v příbalu jsou hořčičné hřebínky
pro 4 ribbonové svary ve smrštitelné ochraně. 

Hřebínek

Hřebínek

Hřebínek

Hřebínek

Počet kazet v modulu

Počet kazet v modulu

Počet kazet v modulu

Počet kazet v modulu

6

6

3

3

36 svarů

48 svarů

36 svarů

36 sam. svarů / 12 rib. svarů

Modrý, pro 6 svarů ve
smrštitelné ochraně

uložených v jedné vrstvě

Červený, pro 8 svarů ve
smrštitelné ochraně

uložených v jedné vrstvě

Oranžový, pro 12 svarů ve
smrštitelné ochraně

uložených ve dvou vrstvách

Oranžový (osazený pro 12 
sam. svarů), hořčičný (pro 
4 ribbon. svary – v příbalu)

508 006 841

508 006 844

Obj. č.

Obj. č.

Obj. č.

Obj. č.

SC

SC

SE

SE univ.

508 006 842

508 000 005

Copyright © 2013–2021 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.

P
ří

s
lu

š
e
n
s
tv

í

s
p
o
jk

y


