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 Použití: ochrana optických mikrokabelů pro telekomunikační sítě 

 Mikrotrubičky DB mají hladkou vnitřní stěnu LF (snížená frikce), která 

usnadňuje instalaci optických mikrokabelů. Na vyžádání je možné vyrobit 

i drážkovanou vnitřní stěnu mikrotrubičky. 

 Plášť HDPE těsně přiléhá ke svazku mikrotrubiček, ale není s nimi 

fyzikálně spojen. 

 Plášť HDPE může být v přírodní průsvitné verzi nebo v požadovaném 

RAL odstínu, bez UV stabilizace nebo s UV stabilizací. 

 Síla stěny mikrotrubičky, síla stěny pláště HDPE a typ použitého materiálu 

dovoluje „Direct Burial“ (DB) – přímou pokládku do země. 

 Svazek mikrotrubiček vyhovuje ČSN EN 60 974-1-2: “Optické kabely-

Část 1-2: Kmenová specifikace – základní zkušební postupy optických 

kabelů. 

PARAMETR HODNOTA 
Maximální rozměr 43,6 mm* 

Minimální rozměr 39,8 mm* 

Tloušťka pláště 0,8 mm* 

Váha 636 kg/ km* 

Instalační tahová síla (maximum) 6 650 N 

Minimální poloměr ohybu 436 mm 

Teplotní rozsah pro přepravu a skladování -40°C až +55°C 

Teplotní rozsah pro instalaci    0°C až +50°C 

*Informativní hodnota 
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Značení 
Svazek je potištěn po celé délce údaji dle zadání zákazníka. Barva 
potisku je kontrastní k barvě pláště. Zadaný potisk se opakuje v metrové 
délce. 
 
Příklad potisku 

>< 0000 m TIU-PLAST MicroPACK DBB 7x14/10 mm LOT 

No12345678 20.11.2018  15:38 
 
Svazek je navinut na vratný či nevratný buben a zabalený ve folii dle 
požadavku zákazníka. Konce svazků jsou opatřeny plastovými 
koncovkami, které zabraňují vniknutí nečistot do mikrotrubiček. Navinutá 
délka na bubnu je odvislá od typu svazku a typu použitého bubnu.  
 
Základní udávané rozměry bubnu 
A – průměr čela  
B – průměr válce      
D – celková šířka bubnu   
E – vnitřní šířka bubnu     
F – průměr otvoru pro hřídel 

 

 

http://www.tiu.cz/

