Fiber Optik Kablolar
Optical Fiber Cables

Çok Tüplü, Zırhlı, Tek PE Kılıﬂı
Multi Loose Tube, Armoured, Single PE Sheathed
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1- Fiber
Fiber

Yapı / Construction

2- FRP malzemeden merkez
güçlendirme elemanı
FRP central strength member
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3- Termoplastik tüp
Thermoplastic tube
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4- Dolgu malzemesi
Filling material
5- Çevresel güçlendirme malzemesi
Peripheral reinforcement material

6

6- Kopolimer koruge çelik zırh
Copolymer corrugated steel
armour
7- Siyah renkli PE kılıf
Black PE sheath
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tape armored, black colored PE outer sheathed ﬁber optic cables.
Cable core is consists of SZ twisted required numbers of elements (tubes:
containing up to 12 single/multi-mode optical ﬁbers and ﬁlled with suitable
water tightness compound and ﬁllers.) around FRP central strength member
and ﬁlled with ﬁller to provide longitudinal water tightness. Glass yarns are used
for reinforcing the peripheric strength and applied over the cable core. Both sides
copolymer coated corrugated steel tape is applied for protecting the cable core
from outer effects. Black coloured PE sheath is applied over the corrugated steel
tape armour.

Teknik Bilgiler / Technical Data
Sabit koşullardaki sıcaklığı
: -30 °C, +70 °C
Hareketli koşullardaki sıcaklığı : -10 °C, +50 °C
Temp. for stationary condition : -30 °C, +70 °C
Temp. for moving condition
: -10 °C, +50 °C
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Kullanıldığı Yerler / Applications
Bu çok tüplü, zırhlı ﬁber optik kablolar, kanal içinde ya da direkt gömülmek
üzere dizayn edilmiş, harici ortam kablolarıdır.
This multi loose tube armoured optical cable is designed for outdoor installation
in duct or direct buried.

Pb
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Minimum İşletme
Sıcaklığı
Minimum Operating
Temperature

Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature

Kurşunsuz
Lead Free

Rijit
Rigid

Kullanıldığı Yerler / Applications

Açıkta
In Free Air
(*) Gerginlik olmadan.
(*) Without tension.

160
182

Toprak Altında
Direct Buried

Beton İçinde
In Concrete

Boru İçinde
In Conduit

Bükülme Yarıçapı (*)
Bending Radius (*)
Min 20xD
15xD

12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
13,8
16,7

60794-1-21-E1

155
155
155
155
155
193
274

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

2700 N
2700 N

60794-1-21-E3

2500 N

60794-1-21-E4
60794-1-21-E7
60794-1-21-E6
60794-1-21-E11
60794-1-22-F1
60794-1-22-F5

Su yüksekliği: 1 m
Height of water: 1m

*Son tüp 60, 72 ve 96 fiberlerde beyaz renkli olacaktır.
* Last tube ise white coloured at 60, 70 and 96 fibers.
(*) TSE belgesi yalnızca Single Mode fiberler için geçerlidir.
(*) TSE certificate is only valid for Single Mode fibers.
<TSE> yazısı tek modlu fiber optik kabloların dış kılıfına basılacaktır.
<TSE> marking will be printed on the outer sheath of single made optical fiber cables.

* Single mode fiberler için, tüm optik ölçümler 1550 nm’de yapılır.
* Multi mode fiberler için, tüm optik ölçümler 850 veya 1300 nm’de yapılır.
* Multi mode fiberler için, ΔĮ≤ 0.10 dB/km veya ΔĮ≤ 0.10 dB olacaktır.
(Çekme ve ezme testleri MM fiberler için yapılmayacaktır.)
* Values for single-mode fibers, all optical measurements performed at 1550 nm.
* Values for multi-mode fibers, all optical measurements performed at 850 nm or 1300 nm.
* For multi-mode fibers will be ΔĮ ≤ 0.10 dB /km or ΔĮ ≤ 0.10 dB.
(Tensile and crush test will not performed for MM fibers.)
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