
spOsÓb zaMawIaNIa:
Zk-5 - zasobnik kablowy z podwójną kieszenią na mufę

CECHy:
•	 zasobniki umożliwiają przechowywanie do 300 m zapasu kabla światłowodowego (dla Zk-3)
•	 przeznaczone do ochrony muf złączowych i zapasu kabla światłowodowego układanego w rurociągu kablowym
•	 stosowane do zabudowy w sieciach telekomunikacyjnych jak i w miejscach przecięcia/awarii kabla, jako zestaw 

naprawczy - zasobnik + mufa
•	 obudowa - korpus z pokrywą wykonany z HDPE
•	 gwarantuje dużą odporność mechaniczną i wytrzymałość na krótkotrwałe obciążenie zewnętrzne do 100 kN  

przy 70 cm warstwie ziemi (Zk-1)
•	 do dwóch kieszeni walcowych na mufy światłowodowe (Zk-5)
•	miejsce z uchwytami dla mufy światłowodowej o średnicy do 220 mm i długości 700 mm (dla Zk-3, Zk-5)
•	wykonanie „ósemki” z kabla pozwala na jego naprawę bez konieczności zmiany rurociągów (dla Zk-1)
•	możliwość instalacji kabla nieprzeciętego
•	 kable liniowe wprowadzane do zasobnika w osłonowych rurach polietylenowych HDPE o średnicy ø32 mm,  

ø40 mm (dla Zk-1, Zk-3) oraz ø50 mm (dla Zk-5)
•	 niewykorzystane otwory w zasobnikach zaślepiane wsuwką (dla Zk-1) lub uszczelkami gumowymi  

(dla Zk-3, Zk-5) lub złączki skręcane (dla Zk-5) 
•	możliwość wykonania dodatkowych przepustów na wyprowadzenia kabli (dla Zk-1)

wypOsaŻENIE:
•	 korpus zasobnika
•	 pokrywa (dla Zk-1)
•	 pokrywa z uszczelką (dla Zk-3, Zk-5)
•	 zaślepki portu (dla Zk-1)
•	 taśmy kablowe
•	wkręty blokujące pokrywę
•	 uszczelki do rur o średnicy 40 mm (dla Zk-3, Zk-5)

wypOsaŻENIE DODatkOwE:
•	mufy dla zasobnika Zk-1: FRBU, MUF-1, MUF-2, FoSC 400A, oZkS
•	mufy dla zasobnika Zk-3: FRBU, MUF-1, MUF-2, FoSC 400A (B i D), oZkS
•	mufy dla zasobnika Zk-5: FRBU, MUF-1, MUF-2, FoSC-100B/H, FoSC-100B2/H, FoSC 400 A4, FoSC 400 B2,  

FoSC 400 B4, oZkS 160 Nk
•	 oznaczniki oZ-1 lub oZ-2

DaNE tECHNICzNE:

Zk-1 Zk-3 Zk-5

liczba portów 3 3 do wycięcia 2 x 3 do wycięcia

liczba rur osłonowych ø40mm 9 9 do wycięcia 6 do wycięcia

maksymalny zapas kabla ø10mm [m] 200 300

maksymalny zapas kabla ø18mm [m] 50 100

wymiary średn./wys. [mm] 800/400 812/560

maksymalna średnica mufy [mm] 180 220

masa [kg] 20 (pokrywa: 8) 23,5 (pokrywa: 6,5) 25 (pokrywa: 6,5)

oPTokoD g1160 g1165 g1167

CECHy:
•	 przeznaczona do zastosowania w kablowni 
•	 chroni kabel przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi
•	 gwarantuje funkcjonalność i prawidłowy promień gięcia kabla
•	 składa się z obudowy, wewnętrznego stelaża i pokrywy
•	 dostęp do wnętrza chroniony jest pokrywą zamykaną na zamek
•	możliwy łatwy demontaż stelaża ze skrzynki 
•	 posiada 8 (6 x SZ-1.2) wyjść kabla wraz ze specjalnymi przepustami gumowymi
•	 skrzynka wykonana jest z blachy malowanej lakierem proszkowym w kol. RAL 7035
•	 dostępne wykonanie specjalne z aluminium SZ-1AL i SZ-1.2AL

wypOsaŻENIE:
•	 skrzynka zapasu 
•	 przepusty gumowe
•	 zestaw montażowy
•	 zamek

DaNE tECHNICzNE:

spOsÓb zaMawIaNIa:
SZ-1 - skrzynka zapasu kabla

SZ-1 SZ-1.2 SZ-1.3 

mocowanie 4x ø7 mm
530x530 mm

4x ø7 mm
630x630 mm

liczba wejść/wyjść kabla 8

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 750/750/150 750/750/250 860/860/215

masa [kg] 16 20 22

pojemność kabla [m] 

kabel ø10 mm 150 250 350

kabel ø11 mm 130 200 300

kabel ø12 mm 100 180 250

kabel ø13 mm 80 150 200

kabel ø14 mm 60 120 180

kabel ø16 mm 30 50 50

kabel ø18 mm - - 50

zabezpieczenie dostępu do wnętrza zamek zamek zamek

materiały obudowy/kolor stal lub aluminium/RAL 7035 stal/RAL 7035
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