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Univerzálna spojka UCAO 

UCAO (Universal Closure fast Access) je spojka, 
ktorá slúži k ochrane spojov a ako zásobník pre 
zväzky žíl optických káblov, ktoré nie sú 
kontrolované tlakovým plynom. Táto spojka je 
obzvlášť vhodná pre použitie v sieťach LAN (Local 
Area Networks), CATV (Cable Television-Networks) 
a rovnako v distribučných sieťach. Obidve polovice 
spojky sú tesnené silikónovým krúžkom, spojku 
možno uzavrieť bez náradia a ľubovoľne krát otvoriť. 
Je možné  umiestniť aj ventil pre kontrolu tesnosti a 
uzáver spojky možno zaplombovať.  

 

Rozmery v mm 
Typ vonkajšia dĺžka vonkajšia šírka vonkajšia výška 

Hmotnosť 
v kg 

UCAO 4-9 (štandard) so zemniacou 
prechodkou  378  160  118  2,8  

UCAO 4-9 (s ucpávkami) bez 
zemniacej prechodky  404  160  118  2,8  

 
 

Kapacity  

 Počet spojovacích  Počet káblov Dĺžka zväzku 
Typ kaziet štandard Kapacita spojov a ich vonkajší priemer žíl v mm 

  60  4 x 21 mm  1930 (rezaný) 

UCAO 4-9  5  

(krimpovacia alebo 
zmršťovacia ochrana 

spoja) alebo 50 
(mechanický 

spoj/CamSplice)  

(jednoduchá prechodka)  3 
x až 8 mm na káblovú 
prechodku (pri použití 

viacnásobnej prechodky)  

 
 

 
 
 

2300 (nerezaný) 
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Univerzálna spojka UCAO 
  
 

Objednávacie čísla  

Popis 
 

Objednávacie číslo 
 

Dodacia jednotka 
 

UCAO 4-9 so zemniacou prechodkou 
 

S45754-A3-A16 
 

1 ks 
 

UCAO 4-9 bez zemniacej prechodky 
 

S45754-A3-A17 
 

1 ks 
 

UCAO 4-9 s ucpávkami 
 

 
 

 
 

- se zemniacou prechodkou 
 

S45754-A3-A42 
 

1 ks 
 

- bez zemniacej prechodky 
 

S45754-A3-A41 
 

1 ks 
 

 
 
Príslušenstvo 
 

Odbočovacia sada pozostávajúca z úchytiek kábla   sada pre  
a stredového prvku a z propojenia tienenia  S46998-A6-R1  10 odbočovacích káblov 

Upevnenie UCAO 4-9 na stožiar/stenu  S45756-M5-A2  1 ks  

Záves pre montáž UCAO 4-9 na závesný kábel  S45756-M5-A1  1 ks  

4-násobná káblová prechodka pozostávajúca z výplňového    
dielu a uchycovacieho prvku  S45756-M7-A2  10 ks  

Káblová prechodka s ucpávkou  na požiadavku na požiadavku  

Tesniaca páska (UCA 4-9)  S45756-M2-A2  5 ks  

Uzemňovacia sada  S46998-A6-R2  1 sada pre 10 káblov  

Ventil pre kontrolu tesnosti vrátane príslušenstva S45756-M5-A7  1 sada á 10 ks  

Poistka neoprávneného prístupu  S45756-M3-A2  1 ks  

Vysúšací prostriedok 30 g  S45056-M130-A2  1 ks  

Silikónové tesnenie spojky  C45197-K10-C39  1 ks  

Štandardná optická kazeta  C46197-A7-A70  2 ks  
Štandardná optická kazeta  C46197-A7-A66  10 ks  

 
  




