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Tacka spawów T-TACKA-01 Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-01 to 

produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej 

jakości tworzywa ABS, koloru szarego. Tacka składa się z 

dwóch części, obudowy i pokrywki. Obudowa jest 

przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych 

chronionych przez termokurczliwe osłonki. Kaseta może być 

wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych 

opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo-

modowe. Tacka została zaprojektowana do organizacji włókien 

światłowodowych, oraz oferuje możliwość umieszczenia do 6 

spawów. Produkt przeznaczony jest do instalacji w mufach, 

przełącznicach, oraz puszkach światłowodowych. 

Montaż umożliwią trzy otwory o średnicy 4 mm każdy, 

umieszczone na tylnej ściance tacki.

Zastosowanie?

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Specyfikacja

Model T-TACKA-01

Materiał Plastik ABS

Wymiary(mm) 95*85*13

Pojemność 6 spawów

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych. 

Cechy produktu:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 3 otwory przeznaczone do montażu tacki 

5. Pojemność tacki 6 włókien

6. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach, 

przełącznicach. 



Tacka spawów T-TACKA-02 Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-02 to 

produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej 

jakości tworzywa ABS, koloru zielonego. Tacka składa się z 

dwóch części, obudowy i pokrywki. Obudowa jest 

przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych 

chronionych przez termokurczliwe osłonki. Kaseta może być 

wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych 

opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo-

modowe. Tacka została zaprojektowana do organizacji włókien 

światłowodowych, oraz oferuje możliwość umieszczenia do 6 

spawów. Produkt przeznaczony jest do instalacji w mufach, 

przełącznicach, oraz puszkach światłowodowych. 

Montaż umożliwią dwa otwory o średnicy 4 mm każdy, 

umieszczone na tylnej ściance obudowy.

Zastosowanie?

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Specyfikacja

Model T-TACKA-02

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 160*100*13

Pojemność 6 spawów

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych. 

Cechy produktu:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 3 otwory przeznaczone do montażu tacki 

5. Pojemność tacki 6 włókien

6. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach, 

przełącznicach. 



Tacka spawów T-TACKA-04
Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-04 to

produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej

jakości tworzywa ABS, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch

części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest

przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych

chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może

być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych

opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka

udostępnia pojemność do 12 spawów, jednocześnie możliwe jest

wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych.

Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie

tych samych tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów

ułatwiających późniejszą konserwacje i zarządzanie w punktach

dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach,

przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 3

otwory montażowe o średnicy 4mm na tylnej ściance obudowy.

Zastosowanie?

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Specyfikacja

Model T-TACKA-04

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 157*101*19

Pojemność 12 spawów

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki

5. Pojemność tacki 12 włókna.   

6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów

7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.



Tacka spawów T-TACKA-05
Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-05 to produkt

seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa

ABS, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i

pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do

przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez

termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana

przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable

światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka udostępnia

pojemność do 12 spawów, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie

jej jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został

zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych tacek

w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą

konserwacje i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób

przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach

światłowodowych, w tym celu posiada 4 otwory montażowe o średnicy

4mm na tylnej ściance obudowy.

Zastosowanie?

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Specyfikacja

Model T-TACKA-05

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 149*107*17

Pojemność 12 spawów

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki

5. Pojemność tacki 12 włókna.   

6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów

7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.



Tacka spawów T-TACKA-06
Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-06 to

produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej

jakości tworzywa ABS, koloru czarnego. Tacka składa się z dwóch

części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest

przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych

chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może

być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych

opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka

udostępnia możliwość dwupoziomowej aranżacji spawów (w

jednym slocie mieszczą się 2 osłonki jedna nad drugą) w

zależności który rodzaj zostanie wykorzystany pojemność to 12

lub 24 spawy, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako

stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został

zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych

tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających

późniejszą konserwacje i zarządzanie w punktach

dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach,

przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 4

otwory montażowe o średnicy 4mm na tylnej ściance obudowy.

Zastosowanie?

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Specyfikacja

Model T-TACKA-06

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 160*104*14

Pojemność 12/24 spawy

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki

5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.   

6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów

7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.



Tacka spawów T-TACKA-07
Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-07 to 

produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej 

jakości tworzywa ABS, koloru czarnego. Tacka składa się z 

dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest 

przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych 

chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może 

być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych 

opartych o kable światłowodowe   jedno- i wielo- modowe. 

Tacka udostępnia możliwość dwupoziomowej aranżacji spawów 

(w jednym slocie mieszczą się 2 osłonki jedna nad drugą) w 

zależności który rodzaj zostanie wykorzystany pojemność to 12 

lub 24 spawy,  jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej 

jako stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został 

zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych 

tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających 

późniejszą konserwacje i zarządzanie w punktach 

dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach, 

przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu 

posiada 4 otwory montażowe o średnicy  4mm na tylnej ściance 

obudowy. 

Zastosowanie?

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Specyfikacja

Model T-TACKA-07

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 169*106*15

Pojemność 12/24 spawy

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki

5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.   

6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów

7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.



Tacka spawów T-TACKA-10
Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-10 to

produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości

tworzywa ABS, kolory szarego. Tacka składa się z dwóch części,

obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do

przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez

termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana

przy budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable

światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka udostępnia

możliwość dwupoziomowej aranżacji spawów (w jednym slocie

mieszczą się 2 osłonki jedna nad drugą) w zależności który rodzaj

zostanie wykorzystany pojemność to 12 lub 24 spawy,

jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów

pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób

umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za

pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwacje i

zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do

montażu w mufach, przełącznicach, puszkach światłowodowych, w

tym celu posiada 2 otwory montażowe o średnicy 4mm na tylnej

ściance obudowy.

Zastosowanie?
• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Specyfikacja

Model T-TACKA-10

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 157*130*14

Pojemność 12/24 spawy

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki

5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.   

6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów

7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.



Tacka spawów T-TACKA-11
Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-11 to

produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej

jakości tworzywa ABS, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch

części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest

przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych

chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może

być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych

opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe. Tacka

udostępnia możliwość dwupoziomowej aranżacji spawów (w

jednym slocie mieszczą się 2 osłonki jedna nad drugą) w

zależności który rodzaj zostanie wykorzystany pojemność to 12

lub 24 spawy, jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako

stelaża zapasów pigtaili światłowodowych. Produkt został

zaprojektowany w sposób umożliwiający łączenie tych samych

tacek w stosy za pośrednictwem zawiasów ułatwiających

późniejszą konserwacje i zarządzanie w punktach

dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach,

przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 2

otwory montażowe o średnicy 4 mm na tylnej ściance obudowy.

Zastosowanie?

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Specyfikacja

Model T-TACKA-11

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 170*105*15

Pojemność 12/24 spawy

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki

5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.   

6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów

7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.



Tacka spawów T-TACKA-12
Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-12 to

produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej

jakości tworzywa ABS, koloru białego. Tacka składa się z

dwóch części, obudowy i pokrywki na zawiasach. Obudowa jest

przystosowana do przechowywania spawów światłowodowych

chronionych przez termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może

być wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych

opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe.

Pojemność tacki to 24 pojedyncze spawy, jednocześnie

możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili

światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób

umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za

pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą konserwacje

i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób

przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach, puszkach

światłowodowych, w tym celu posiada 4 otwory montażowe o

średnicy 4 mm na tylnej ściance obudowy.

Zastosowanie?

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Specyfikacja

Model T-TACKA-12

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 180*104*8

Pojemność 24 spawy

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 4 otwory przeznaczone do montażu tacki 

5. Pojemność tacki 24 włókna  

6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów

7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.



Tacka spawów T-TACKA-13
Tacka(kaseta)spawówświatłowodowychT-TACKA-13 to produkt

seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej jakości tworzywa

ABS, koloru szarego. Tacka składa się z dwóch części, obudowy i

pokrywki na zawiasach. Obudowa jest przystosowana do

przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez

termokurczliwe osłonki spawów. Tacka może być wykorzystywana przy

budowie sieci telekomunikacyjnych opartych o kable światłowodowe

jedno- i wielo-modowe. Tacka udostępnia pojemność do 12 spawów,

jednocześnie możliwe jest wykorzystanie jej jako stelaża zapasów

pigtaili światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób

umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za pośrednictwem

zawiasów ułatwiających późniejszą konserwacje i zarządzanie w

punktach dystrybucyjnych. Wyrób przeznaczony do montażu w mufach,

przełącznicach, puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 3

otwory montażowe o średnicy 4 mm na tylnej ściance obudowy.

Zastosowanie?

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Specyfikacja

Model T-TACKA-13

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 140*97*25

Pojemność 12 spawów

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych.

Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki

5. Pojemność tacki 12 włókna.   

6. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów

7. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.



Tacka spawów T-TACKA-14

Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-14 to

produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej

jakości tworzywa ABS, koloru białego z przeźroczystą

pokrywką. Tacka składa się z trzech części, obudowy,

gumowych trzymaków i przeźroczystej pokrywki z naklejką na

opisy wspawanych tras. Obudowa jest przystosowana do

przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez

osłonki spawów, dodatkowo osłonki po zamontowaniu w sloty

zabezpieczane są gumowymi trzymakami uniemożliwiającymi

wysunięcie się spawu ze slotu. Tacka może być

wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych

opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe.

Pojemność tacki to 12 spawów, jednocześnie możliwe jest

wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili

światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób

umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za

pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą

konserwacje i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób

przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach,

puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 2 otwory

montażowe o średnicy 4 mm na tylnej ściance obudowy.

Zastosowanie:

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Cechy:

1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki 

5. Pojemność tacki 12 włókna  

6. Gumowe trzymaki osłonek spawów

7. Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów

8. Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

Specyfikacja

Model T-TACKA-14

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 175*106*13

Pojemność 12 spawów

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów dystrybucyjnych.



Tacka spawów T-TACKA-15 Tacka (kaseta) spawów światłowodowych T-TACKA-15 to

produkt seryjny formowany wtryskowo, wykonany z wysokiej

jakości tworzywa ABS, kolory białego z przeźroczystą

pokrywką. Tacka składa się z trzech części, obudowy,

gumowych trzymaków i przeźroczystej pokrywki z naklejką na

opisy wspawanych tras. Obudowa jest przystosowana do

przechowywania spawów światłowodowych chronionych przez

osłonki spawów, dodatkowo osłonki po zamontowaniu w sloty

zabezpieczane są gumowymi trzymakami uniemożliwiającymi

wysunięcie się spawu ze slotu. Tacka może być

wykorzystywana przy budowie sieci telekomunikacyjnych

opartych o kable światłowodowe jedno- i wielo- modowe.

Tacka udostępnia możliwość dwupoziomowej aranżacji

spawów (w jednym slocie mieszczą się 2 osłonki jedna nad

drugą), w zależności który model zostanie wykorzystany

pojemność to 12 lub 24 spawy, jednocześnie możliwe jest

wykorzystanie jej jako stelaża zapasów pigtaili

światłowodowych. Produkt został zaprojektowany w sposób

umożliwiający łączenie tych samych tacek w stosy za

pośrednictwem zawiasów ułatwiających późniejszą

konserwacje i zarządzanie w punktach dystrybucyjnych. Wyrób

przeznaczony do montażu w mufach, przełącznicach,

puszkach światłowodowych, w tym celu posiada 2 otwory

montażowe o średnicy 4 mm na tylnej ściance obudowy.

Zastosowanie:

• Telekomunikacja (pętla abonencka)

• Światłowód do domu (FTTx)

• Sieci strukturalne LAN/WAN

• Telewizja przemysłowa

Cechy:
1. Zarządzanie i przechowywanie spawów światłowodowych w osłonkach

2. Do wykorzystania ze światłowodami jedno- i wielo- modowymi

3. Trwała plastikowa obudowa i pokrywka formowane wtryskowo

4. 2 otwory przeznaczone do montażu tacki 

5. Pojemność podstawowa tacki 12 włókien, maksymalna pojemność 24 włókna.

6. Gumowe trzymaki osłonek spawów

7.    Możliwość łączenia tacek w stosy za pośrednictwem zaprojektowanych zawiasów

8.    Przystosowany do montażu w wewnętrznych i zewnętrznych mufach, puszkach.

Specyfikacja

Model T-TACKA-15

Materiał Tworzywo ABS

Wymiary(mm) 225*114*13

Pojemność 12/24 spawy

Sposób 

montażu:

Przeznaczona do montażu 

wewnątrz obudów 

dystrybucyjnych.
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