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OSŁONY WYPEŁNIONE śELEM  

 
 

 
KM0 
 

 

Nr kat. C-8810 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 30 szt.  

Pojemno ść do 2 par, zł ącze 
wykonane na ł ącznikach 
pojedynczych, 
zastosowanie ziemne 
napowietrzne, oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 
do dwóch kabli 
dwuparowych, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi,  

 
KM1 
 

 

Nr kat. C-8816 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 30 szt.  

Pojemno ść do 5 par, zł ącze 
wykonane na ł ącznikach 
pojedynczych, 
zastosowanie ziemne 
napowietrzne, oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 
kilku kabli o ró Ŝnych 
średnicach, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi,  

 
KM2 
 

 

Nr kat. C-8817 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 16 szt.  

Pojemno ść - do 10 par, 
złącze wykonane na 
łącznikach pojedynczych 
lub modułowych, 
zastosowanie ziemne 
napowietrzne, oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 
kilku kabli o ró Ŝnych 
średnicach, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi, 
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KM3 
 

 

Nr kat. C-8818 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 6 szt.  

Pojemno ść - do 70 par, 
złącze wykonane na 
łącznikach pojedynczych 
lub modułowych, 
zastosowanie ziemne 
napowietrzne, oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 
kilku kabli o ró Ŝnych 
średnicach, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi, 

 

KMG-A 
 

 

Nr kat. G-990A 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 30 szt.  

Pojemno ść - do 5 par, 
złącze wykonane na 
łącznikach pojedynczych, 
zastosowanie ziemne oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 
do dwóch kabli o ró Ŝnych 
średnicach, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi, 

 

KMG-B 
 

 

Nr kat. G-990B 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 30 szt.  

Pojemno ść - do 10 par, 
złącze wykonane na 
łącznikach pojedynczych 
lub modułowych, 
zastosowanie ziemne oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 
do dwóch kabli o ró Ŝnych 
średnicach, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi, 

 

KMG-C 
 

 

Nr kat. G-990C 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 10 szt.  

Pojemno ść - do 30 par, 
złącze wykonane na 
łącznikach pojedynczych 
lub modułowych, 
zastosowanie ziemne oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 
do czterech kabli o ró Ŝnych 
średnicach, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi, 
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SLiC 5 
 

 

Nr kat. C-8818 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 6 szt.  

Pojemno ść - do 5 par, 
złącze wykonane na 
łącznikach pojedynczych, 
zastosowanie ziemne 
napowietrzne, oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 
dwóch kabli o ró Ŝnych 
średnicach, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi, 

 
 

OSŁONY ZALEWANE 
 
 

 
Scotchcast 8983 
 

 

Nr kat. 80-6111-4777-0 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 8 szt.  

Osłona rozbieralna, 
zalewana Ŝelem 8882 o 
pojemno ści do 30 par, 
złącze wykonane na 
łącznikach pojedynczych 
lub modułowych, 
zastosowanie ziemne, oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 
kilku kabli o ró Ŝnych 
średnicach, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi,  
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OSŁONY USZCZELNIANE  
 
 

 
KM4 
 

 

Nr kat. C-8814 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 8 szt.  

Osłona rozbieralna z 
suchym o środkiem zł ącza, 
uszczelniana Ŝelem z 
pami ęcią kształtu o 
pojemno ści do 30 par, 
złącze wykonane na 
łącznikach pojedynczych 
lub modułowych, 
zastosowanie ziemne, 
napowietrzne oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 
kilku kabli o ró Ŝnych 
średnicach, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi,  

 
SLIC1 – OSSC 
 

 
 

 

Nr kat. FQ-1000-5746-9 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 10 szt.  

Osłona z suchym 
ośrodkiem zł ącza, 
uszczelniana Ŝelem z 
pami ęcią kształtu o 
pojemno ści do 2 par, 
złącze wykonane na 
łącznikach pojedynczych, 
zastosowanie ziemne, 
napowietrzne oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 3 
kabli o ró Ŝnych średnicach,  

 
SLIC2 – OSLC 
 

 
 

 

Nr kat. FQ-1000-5742-8 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 10 szt.  

Osłona z suchym 
ośrodkiem zł ącza, 
uszczelniana Ŝelem z 
pami ęcią kształtu o 
pojemno ści do 5 par, 
złącze wykonane na 
łącznikach pojedynczych, 
zastosowanie ziemne, 
napowietrzne oraz 
wewnątrz budynkowe, 
moŜliwo ść wprowadzenia 4 
kabli o ró Ŝnych średnicach,  
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OSŁONY SUCHE 
 
 

 
KM5 
 

 

Nr kat. PKUK-S10-P05 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 16 szt.  

Osłona do 5 par, zł ącze 
wykonane na ł ącznikach 
pojedynczych, stosowana 
do zabezpieczania zł ączy w 
instalacjach (przył ączach) 
napowietrznych, uchwyt 
odci ągowy, monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi,  

 
KM10 
 

 

Nr kat. B-9910 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 30 szt.  

Osłona do 10 par, zł ącze 
wykonane na ł ącznikach 
pojedynczych, 
zastosowanie wewn ątrz i 
zewnątrz budynkowo jako 
element rozgał ęźny w 
instalacjach abonenckich 
(do 10 abonentów), monta Ŝ 
bez specjalistycznych 
narzędzi, 

 
KM30 
 

 

Nr kat. B-8830 
 
Min. zam. 1 szt. 
 
Ilość w opak. 10 szt.  

Osłona do 30 par, zł ącze 
wykonane na ł ącznikach 
pojedynczych, 
zastosowanie wewn ątrz i 
zewnątrz budynkowo jako 
element rozgał ęźny oraz 
przelotowy w instalacjach 
abonenckich (do 12 
abonentów oraz 2 kable 
przelotowe), monta Ŝ bez 
specjalistycznych narz ędzi, 
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ŁĄCZNIKI CIĄGŁOŚCI EKRANU (na przewodzie o przekroju 2,5 mm 2) 
 

 

 

Nr kat. V-250-V 
Nr kat. V-400-V 
 
Min. zam. 1 wi ązka (20szt.)  

Do łączenia ekranów kabli o 
duŜych średnicach 
(wymaga naci ęcia powłoki 
kabla). 

 

 

Nr kat. V-250-SM 
Nr kat. V-400-SM 
 
Min. zam. 1 wi ązka (20szt.)  

Do łączenia ekranów kabla 
głównego z kablem o 
mniejszej średnicy. 

 

 

Nr kat. V-250-KS 
Nr kat. V-400-KS 
 
Min. zam. 1 wi ązka (20szt.)  

Do łączenia ekranu kabla 
głównego z elementem 
uziemienia.  

 

 

Nr kat. V-250-SW 
Nr kat. V-400-SW 
 
Min. zam. 1 wi ązka (20szt.)  

Do łączenia ekranów kabla 
głównego z kablem o 
mniejszej średnicy (bez 
uŜycia narz ędzi)  

 

 

Nr kat. SM-250-SM 
Nr kat. SM-400-SM 
 
Min. zam. 1 wi ązka (20szt.)  

Do łączenia ekranów kabli  
o małych średnicach (bez 
nacinania powłoki kabla)  

 

 

Nr kat. SM-250-KS 
Nr kat. SM-400-KS 
 
Min. zam. 1 wi ązka (20szt.)  

Do łączenia ekranu kabla 
głównego z elementem 
uziemienia.  

 

 

Nr kat. SM-250-SW 
Nr kat. SM-400-SW 
 
Min. zam. 1 wi ązka (20szt.)  

Do łączenia ekranów kabla 
głównego z kablem o 
mniejszej średnicy (bez 
uŜycia narz ędzi)  

 

 

Nr kat. KS-250-KS 
Nr kat. KS-400-KS 
 
Min. zam. 1 wi ązka (20szt.)  

Do wykonywania uziemie ń 
w szafach, skrzynkach itp.  

 

 

Nr kat. KS-250-SW 
Nr kat. KS-400-SW 
 
Min. zam. 1 wi ązka (20szt.)  

Do łączenia ekranu kabla 
głównego z elementem 
uziemienia (bez nacinania 
powłoki kabla)  

 

 

Nr kat. SW-250-SW 
Nr kat. SW-400-SW 
 
Min. zam. 1 wi ązka (20szt.)  

Do łączenia ekranów kabli o 
małych średnicach (bez 
nacinania powłoki kabla 
oraz bez u Ŝycia narz ędzi)  

 


