
XAGA 500

System os∏ony z∏àczowej do telekomunikacyjnych sieci 
miedzianychnie utrzymywanych pod ciÊnieniem
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• Termokurczliwa, kompozytowa os∏ona
z∏àczowa do klimatycznej i mechanicznej
ochrony z∏àczy w telefonicznych
sieciach bezciÊnieniowych - do kabli
napowietrznych, ziemnych lub
kana∏owych, ˝elowanych bàdê nie
˝elowanych, o pow∏okach
polietylenowych, o∏owianych,
stalowych lub aluminiowych

• Wielowarstwowa struktura arkuszy
typu Rayfort zapewnia doskona∏à
odpornoÊç na uszkodzenia
mechaniczne podczas instalacji i w
czasie póêniejszej eksploatacji

• Zintegrowana z os∏onà bariera
przeciwwilgociowa ca∏kowicie
odtwarza struktur´ pow∏oki kabla w
obszarze ca∏ego z∏àcza

• Klej termotopliwy zapewnia
wodoszczelne po∏àczenie os∏ony z
pow∏okà kablowà

• Wk∏adka wewn´trzna izoluje oÊrodek
z∏àcza i nadaje mu odpowiedni kszta∏t

• Po zastosowaniu trójpalczastej klamry
z klejem termotopliwym, z ka˝dej
strony os∏ony mo˝na wprowadziç do 
3 kabli 

• Wbudowane w os∏on´ wskaêniki
instalacyjne: farba termochromatyczna
na powierzchni arkusza, wyp∏yw kleju
termotopliwego na koƒcach os∏ony
oraz bia∏e linie przy spince metalowej

• Szeroki zakres wielkoÊci os∏on
umo˝liwia wykonywanie z∏àczy o
pojemnoÊci do 800 par

• Nieograniczony czas magazynowania
os∏on



XAGA 500

Sk∏ad zestawu

WielkoÊci os∏on/ Informacje dotyczàce zamawiania
(wymiary w tabeli podano w milimetrach)

Oznaczenie wyrobu Maks. Êrednica Min. Êrednica Nominalna d∏ugoÊç

oÊrodka z∏àcza (A) zewn´trzna kabla (B) oÊrodka z∏àcza (L)

XAGA 500-43/8-150-PO 43 8 150
XAGA 500-43/8-300 43 8 300
XAGA 500-55/12-150 55 12 150
XAGA 500-55/12-300-PO 55 12 300
XAGA 500-75/15-240 75 15 240
XAGA 500-75/15-300-PO 75 15 300
XAGA 500-75/15-400 75 15 400
XAGA 500-100/25-260 100 25 260
XAGA 500-100/25-460-PO 100 25 460
XAGA 500-100/25-500 100 25 500
XAGA 500-125/30-265 125 30 265
XAGA 500-125/30-460-PO 125 30 460
XAGA 500-125/30-500 125 30 500

• Klamra do odga∏´zieƒ
• Przewód i zacisk do ∏àczenia ekranów

kabli
• Chusteczka czyszczàca
• Folia aluminiowa
• Opaska kablowa

• Arkusz termokurczliwy
• Spinki suwakowe z ∏àcznikiem
• Elastyczna wk∏adka ochronna
• Chusteczka czyszczàca
• Pasek p∏ótna Êciernego
• Ârodek suszàcy (˝el krzemionkowy)
• Folia aluminiowa
• Zestaw do odga∏´zieƒ
• Przewód do ∏àczenia ekranów kabli
• Instrukcja monta˝owa

Sk∏ad zestawu BOKT
do odga∏´zieƒ

Informacja na temat doboru/zamawiania zestawu BOKT

Oznaczenie zestawu    Zakres zastosowaƒ zestawu     

BOKT-5S-43/8-75/15 XAGA 500-43/8-xxx i XAGA 500-75/15-xxx
BOKT-5M-92/25-125/30 XAGA 500-100/25-xxx i XAGA 500-125/30-xxx

* Uwagi dla z∏àczy odga∏´ênych
1. Standardowy zestaw os∏ony XAGA 500
s∏u˝y do wykonywania z∏àczy
odga∏´ênych zawierajàcych maksymalnie
2 kable z jednej strony os∏ony. Do
wykonania z∏àcza z wi´kszà iloÊcià kabli
dla ka˝dego dodatkowego kabla
niezb´dny jest dodatkowy zestaw do
odga∏´zieƒ (BOKT-5S lub 5M).
2. Dla z∏àczy z dwoma lub wi´kszà iloÊcià
kabli umieszczonych z jednej strony
os∏ony nale˝y obliczyç efektywnà
Êrednic´ kabli. Do sumy Êrednic kabli
nale˝y dodaç 6 mm dla ka˝dej ma∏ej
klamry (5S) lub 8 mm dla ka˝dej Êredniej
klamry (5M). W ˝adnym przypadku
ca∏kowita Êrednica nie mo˝e przekroczyç
maksymalnej Êrednicy oÊrodka z∏àcza -
wymiar “A” w tabeli (patrz rysunek
poni˝ej).

W podanym przyk∏adzie nale˝y
zastosowaç zestaw XAGA 500-75/15-xxx
o d∏ugoÊci dobranej do d∏ugoÊci oÊrodka
z∏àcza  ”L”.

* Uwaga dla z∏àczy ˝elowanych (opcja)
Mo˝liwy jest zakup specjalnego ˝elu RSS
oraz elementów zestawu do wype∏niania
oÊrodka z∏àcza, oferowanych  jako
XAGA-500-xx/xx-xxx-S.

Ârednica efektywna = 50 mm

20 mm 10 mm 8 mm

Ma∏a klamra Ma∏a klamra


