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Outside Plant 

OAsys 

Numery produktów Prysmian : poniżej  

Small Joint Closure (SJC) – mała osłona złączowa 

Osłona złączowa SJC jest stosowana jest w aplikacjach przelotowych lub odgałęźnych. Posiada 4 porty wejściowe 

kabli, kasetę na 24 spawy oraz miejsce do zarządzania i przechowywania tub. Zamknięcie jest uszczelnione do IP68 

w celu zapewnienia szczelności na wodę i kurz. Osłona jest dostarczana z czterema wybijanymi portami i dwoma 

uszczelnieniami wejściowymi. Maksymalnie dwa dodatkowe uszczelnienia wejściowe można zamówić osobno. 

Funkcjonalność i zalety  

• Kompatkowa osłona złączowa dla kabli przelotowych i odgałęźnych.  

• Osłona posiada cztery wybijane porty.  

• Każdy port zawiera dławik kablowy dla kabli 5-9mm lub 6-12mm. 

• Osłona jest dostarczana z dwoma dławikami. Dodatkowe dławiki są dostępne 

osobno. Proszę zapoznać się z listą dodatkowych produktów.  

• Zawiera pojedyńczą kasetę spawów do 24 spawów 

• Kaseta spawów dla 2.2mm osłonek spawów.  

• Płytka mocowania kabli i zarządzanie prowadzeniem włókien.  

• Wytrzymała kontrukcja umożliwiająca bezpośrednie zakopanie w ziemi. 

• Stosowanie także w studzienkach lub na ścianie.  

• Szczelność IP68 przy 5m i odporność na UV zgodnie z ISO 4892. 

• Dostępne dławiki do podwójnego wejścia – w sumie 8 wejść na kable 4-6mm. 

 

Zawartość zestawu  

Osłona SJC dostarczana z : - 
 

01 x Baza 

01 x Pokrywa 

01 x Uszczelka  

01 x Tacka spawów  

01 x Płytka mocowania kabli  

02 x Zestawy dławików kablowych  

 

Dodatkowe elementy 

• Osłonki spawów  

• Dławiki kablowe  

Numery produktów  

XJTSC02335 – z 2 dławikami dla 
kabli 5-9mm. 

XJTSC02470 – z 2 dławikami dla 
kabli 6-12mm 

XJTSC02773 – z 2 dławikami dla 
3 wejść dla kabli 2.5-4mm. 
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Dane techniczne  

Logistyka 

•  Ilość portów kablowych: 4 porty, 2 z każdej strony  

•  Max. pojemność każdego portu:  Kable lub mikrokable : 5-9 mm lub 6-12mm 

•  Ilość kasetek spawów:  1  

•  Max. pojemność spawów:  24 

•  Min. promień gięcia:   20 mm (rodzaje włókien ITU-T G.657 A1 i A2) 

•  Rodzaj osłonek spawów: Osłonki spawów 45mm x 2.2 mm 

•  Wymiary:   (dł) 200 x (szer.) 170 x (gł.) 66 mm 

•  Kolor:   Czarny 

•  Materiał:    Obudowa z polipropylenu i wewnętrzne części z ABS 

•  Odporność UV:  Odporność zgodnie z ISO 4892 – 1000 godzin 

• Zakres temperatur: 

Transport i przechowywanie  -30ºC to +60ºC 

Instalacja  -10ºC to +50ºC 

Praca   -25ºC to +60ºC 

• Trzymanie kabla:  80 N 

• Odporność na uderzenie : 10 Nm @ 20 ºC, promień 100 mm    

• Obciążenie statyczne :  1000 N @ 20 ºC na górnej powierzchni pojemnika zgodnie z EN 50411-2-3 

• Zanurzenie :  IP68 (brak przenikania wody przy 1.5 słupie wody przez 20 dni) 

• Zastosowanie:  Grupa 1 zgodnie z EN 124, ułożona min. 25 cm poniżej poziomu powierzchni 

    Grupa 2 zgodnie z EN 124, ułożona min. 30 cm poniżej kruszywa lub chodnika  

• Wymiary opakowania(mm):         205 (dł.) x 175 (szer.) x 70 (gł.)       (ilość na euro palecie = 220 i waga 98Kg) 

• Waga z opakowaniem (kg):        0.40  

• Waga netto (kg):         0.39 

Dodatkowe produkty  

Zestaw do wprowadzenia kabli  
 

Zestaw do wprowadzania kabli służy do zainstalowania dodatkowego kabla w osłonie złączowej. 
Zawiera dławik kablowy, opaskę kablową i taśmę piankową.  

Nr produktu Średnica kabla     Ilość 

XJTSC02336  5–9 mm  1 

XJTSC02471  6-12 mm  1 

XJTSC02542 4-6mm (2 wejścia) 1 

XJTSC02774  2.5-4mm (3 wejścia)  1 
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Proszę skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży wymienionym www.prysmiangroup.com 

Osłonki spawów 

Osłonki spawów stosowane są do ochrony spawu włókna. Wymiar to średnica 2.2mm i długość 45mm. 
 

Numer produktu  

XKTSC00050 (Opakowanie z 12) 


