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 Svazky MULTIPACK DB jsou určeny k přímé pokládce do země, pro instalaci 
a mechanickou ochranu mikrokabelů s optickými vlákny. 
 Tloušťka stěny mikrotrubiček a použitého materiálu umožňuje přímou pokládku 
svazků do země. Předinstalované mikrotrubičky šetří čas při instalaci. Svazek 
má velkou výhodu ve zpevnění celé své konstrukce proti ohybu. Sestava nemá 
tendence se vlnit při pokládce do výkopu. Čím méně ohybů - zvlnění, tím snadnější 
zafukování a předpoklad možnosti delší zafouknuté délky.
     Svazek tvoří zodolněné mikrotrubičky, volně uložené v tenkostěnné ochranné 
trubce. Kombinace rozměrů mikrotrubiček je libovolná, v závislosti na vnitřním 
průměru trubky (d).

Provedení
· Mikrotrubičky ZODOLNĚNÉ vyrábíme s vnitřní stěnou hladkou nebo drážkovanou,  
včetně kluzné vrstvy.
· Ochranné trubky vyrábíme s vnitřní stěnou hladkou, s vnější stěnou hladkou.

Materiál
· Vysokohustotní polyethylen (PE-HD).

Odolnost vůči teplotě
· Montážní teplota: manipulace s PE-HD trubkami od -10°C do +50°C.                                    
· Provozní teplota: od -40°C do + 70°C.  
· Skladovací teplota: od -40°C do + 60°C.

Odolnost vůči indukovaným proudům
· Běžný polyethylen je velmi dobrý izolátor. V potrubí nevznikají indukované proudy, 
 ani když je v blízkosti potrubního systému vedeno vysoké napětí.

Odolnost vůči vlivům prostředí
· Chemická odolnost mikrotrubiček je zaručena použitím PE-HD.

Poloměr ohybu
· Poloměr ohybu je min. desetinásobek vnějšího průměru obalu svazku (trubky).

Barvy svazků
· Mikrotrubičky jsou vyráběny v barvách dle požadavků odběratele. Barevné rozlišení 
 je výhodou pro identifikaci dané mikrotrubičky při použití více mikrotrubiček 
 v jednom systému.

· Trubky jsou vyráběny v barvách podle požadavků odběratele.

Značení  svazků
· Svazek lze dle požadavku zákazníka označit během výroby POPISEM. 
· Jednotlivé mikrotrubičky mohou být opatřeny požadovaným popisem. Písmo 
 je běžně černé barvy a má výšku min. 2 mm. Nápis je opakován vždy po 1 m. 
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příklad 
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ks x mm/mm

40/38,5 40    38,5    400 1x16/12, 10x7/3,5

max. zafukovací
tlak

bar

15

Příklad provedení svazku MULTIPACK DB
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Svazky MULTIPACK DB

Příklad kombinace

dD

3020      2004      901180165015      4005      7045      1037

RAL:

6018 6029 1011 natur



Svazky MULTIPACK DB
Životní prostředí
· Mikrotrubičky MIKROHARD a ochranné trubky svým použitím nepoškozují životní   
prostředí. Použitý materiál lze plně recyklovat.

Balení svazků
· Vratné dřevěné bubny, vnější průměr 2,25 m, jádro bubnu 0,80 m (0,95 m), šířka   
bubnu včetně čel cca 1,2 m  (max. instalovaná délka 1800 m).
· Návin je chráněn průtažnou fólií.
· Konce svazků jsou opatřeny násuvnou koncovkou, která zabraňuje vnikání nečistot.

Doprava
· Při nakládce, dopravě a vykládce je nutno zabránit mechanickému poškození                 
a deformaci svazků.

Skladování
· Prostředí skladování dle ETS 300 019-1-1, třída 1.3E. 
 Ve venkovních podmínkách střední Evropy pouze na nezbytně nutnou dobu, 
 max. 3 měsíce.
· Nutno chránit před přímým slunečním zářením. 
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