
Lekkość bytu!
Nasze samonośne kable światłowodowe FlexTube® sprawiają, że  
instalacja staje się lekka dla instalatorów i infrastruktury słupowej.



Oszczędność czasu
Łatwiejsze w obsłudze, szcze-
gólnie w dystrybucji włókien  
i układaniu w osprzęcie.

Różnorodne  
zastosowania
Wiele obszarów zastosowań  
w sieci.

Unikalna  
technologia 
Nasza nowa technologia 
zapewnia wyższą trwałość  
i oszczędności operacyjne.

Nasze samonośne kable światłowodowe 
FlexTube® sprawiają, że instalacja staje się 
lekka dla instalatorów i infrastruktury  
słupowej.

W porównaniu z konstrukcją luźnej tuby, samonośne kable światło-
wodowe FlexTube® są zarówno mniejsze, jak i lżejsze – zachowując 
pojemność do 288 światłowodów. A pod względem elastyczności 
nie mają sobie równych, są całkowicie odporne na załamanie (kink). 
Prezentujemy rozwiązanie, które poprzez niesamowicie łatwy 
dostęp do pojedynczego włókna światłowodowego i trwałość, jest 
szybsze w instalacji i łatwiejsze w utrzymaniu, co zmniejsza koszty 
sieci – teraz i w przyszłości.



Odporny na  
załamanie
Elastyczna konstrukcja zapo-
biega ryzyku wzrostu tłumienia 
lub pęknięcia włókien.

Trwały 
Dzięki wyjątkowej odporności 
na zmiany temperatur, sieć jest 
bezpieczna przez dziesięciolecia.

Łatwy dostęp
Dostęp do włókien za pomocą 
palców, do otwarcia mikromo-
dułu FlexTube nie są potrzebne 
żadne specjalne narzędzia.

Mikromoduły FlexTube®

Wzmocnienie z aramidu

Elementy wytrzymałościowe GRP 

Powłoka zewnętrzna HDPE 

Włókna światłowodowe
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Dane techniczne, wymiary i wagi mogą ulec zmianie. Wszystkie rozmiary 
i wartości bez tolerancji są wartościami referencyjnymi. Specyfikacje doty-
czą produktu dostarczonego przez Prysmian Group: wszelkie modyfikacje 
lub zmiany po produkcie mogą dawać inne wyniki. Informacji zawartych 
w niniejszym dokumencie nie wolno kopiować, przedrukowywać ani powie-
lać w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez pisemnej zgody 
Prysmian Group. Uważa się, że informacje są prawidłowe w momencie 
wydania. Prysmian Group zastrzega sobie prawo do zmiany tej specyfika-
cji bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza specyfikacja nie jest 
ważna jako zobowiązanie, chyba że została wyraźnie zatwierdzona 
przez Prysmian Group.
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