
Kod produktu: VRB-L-XX

Oznaczenie art. L Lp D Dp d Dostêpnoœæ

Seria VRB 250/900 x 4/8/12 Ribbon

*Inne rozmiary na specjalne zamówienie. Wszystkie wymiary w mm.

L - d³ugoœæ os³onki po obkurczeniu
Lp - d³ugoœæ drucika wzmacniaj¹cego
D - Œrednica os³onki po obkurczeniu
Dp - œrednica drucika wzmacniaj¹cego
d - œrednica otworu wewnêtrznego przed obkurczeniem
XX - Kolor os³onki 

ÖÖ - Dostêpne z magazynu
- Na zamówienie

Dostêpne kolory
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VRB 40-XX 40 40 6,4 2x 1,8x4 1,3x4

W³aœciwoœci produktu

• Œrednica zewnêtrzna os³onki po obkurczeniu: 6,4 mm +/- 0,2mm

• Œrednica otworu os³onki przed obkurczeniem: 1,3x4 mm 

• Œrednica drucika wzmacniaj¹cego: 2x 1,8x4 mm 

• Minimalna temperatura obkurczania: 170 °C

• Maksymalny czas obkurczania: 95 sekund

• Standardowy kolor: Przezroczysty

• Produkt spe³nia normy: UL224, MIL-I-23053, GR-1380-CORE

• Produkt spe³nia wymogi Unijnej Dyrektywy RoHS

• Pakowanie: w woreczki strunowe po 100 szt
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Opis produktu

       Os³onki spawów œwiat³owodowych Serii VRB zaprojektowano na potrzeby paskowych œwiat³owodów typu Ribbon. 
Umo¿liwiaj¹ zabezpieczenie do dwunastu w³ókien w jednej os³once. Seria VRB wyposa¿ono w dwa ceramiczne elementy 
wzmacniaj¹ce w celu minimalizacji naprê¿eñ. Zwiêkszy³o to jednak œrednicê os³onki do 6,4mm. Doskona³e w³aœciwoœci 
klimatyczno-termiczne predysponuj¹ je do stosowania zarówno w pomieszczeniach zamkniêtych jak i otwartych. Na etapie 
projektowania, za g³ówne cele postawiono sobie: pe³n¹ ochronê spawanych w³ókien œwiat³owodowych, zminimalizowanie 
naprê¿eñ oraz krótki czas instalacji. W procesie produkcji zwrócono równie¿ uwagê na wstêpne obkurczenie os³onki tak, 
aby zredukowaæ przerwê pomiêdzy pow³okami. Zabezpiecza to os³onkê przed wypadaniem pow³oki wewnêtrznej oraz 
ceramicznych elementów wzmacniaj¹cych. Produkt finalny zosta³ poddano badaniom w Telcordia Technologies Inc. 
Wyniki badañ potwierdzi³y ¿e termokurczliwe os³onki spawów œwiat³owodowych produkowane przez firmê V-Protect spe³niaj¹ 
wymagania zapisane w normie GR-1380-CORE. W pe³ni zabezpieczaj¹ spawane w³ókna œwiat³owodowe. Nie wprowadzaj¹ 
dodatkowych strat mocy optycznej. Chroni¹ spawy œwiat³owodowe przed urazami mechanicznymi, zanieczyszczeniami oraz 
wilgoci¹.

       Seria VRB charakteryzuje zwiêkszonymi rozmiarami (po obkurczeniu D=6,4mm), mo¿liwoœci¹ zabezpieczenia 
12 w³ókien w jednej os³once oraz szybkoœci¹ instalacji (do 95s). Na budowê os³onki sk³adaj¹ siê dwa ceramiczny element 
wzmacniaj¹cy o wymiarach 1,8x4mm w kszta³cie litery D, pow³oka zewnêtrzna z cienk¹ œciank¹ oraz pow³oka wewnêtrzna 
z otworem 1,3x4mm. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia stosowanie os³onek do zabezpieczania œwiat³owodów paskowych 
z pow³ok¹ 250um oraz z buforem 900um. Pow³oka wewnêtrzna jest wykonana z tworzywa sztucznego o dobrej przyczepnoœci 
do wielu materia³ów oraz niskiej rozpuszczalnoœci w wodzie. Przy wzroœcie temperatury, zmienia swoj¹ konsystencjê na lej¹c¹. 
Umo¿liwia to dok³adne wype³nienie przestrzeni pomiêdzy wewnêtrzn¹ œciank¹ pow³oki zewnêtrznej, elementami ceramicznymi 
a w³óknami œwiat³owodowym eliminuj¹c powstawanie pêcherzyków powietrza . Element wzmacniaj¹cy, usztywniaj¹cy po³¹czenie, 
wykonano ze ceramiki o identycznym wspó³czynniku rozszerzalnoœci cieplnej co w³ókno œwiat³owodowe. Zapobiega to 
powstawaniu naprê¿eñ wzd³u¿nych spawu, podczas procesu wygrzewania. Naprê¿enia wzd³u¿ne wp³ywaj¹ na wzrost 
t³umiennoœci wtr¹ceniowej oraz odbiciowej po³¹czenia. W skrajnych wypadkach mog¹ doprowadziæ do zerwania po³¹czenia, 
co wi¹¿e siê z powtórzeniem procedury spawania. Materia³ pow³oki zewnêtrznej gwarantuje trwa³oœæ oraz odpornoœæ na 
rozci¹ganie i przebicie. Charakteryzuje siê optymaln¹ przepuszczalnoœci¹ powietrza, wysokim po³yskiem oraz g³adk¹ 
powierzchni¹. Spe³nia wymagania normy UL224 oraz MIL-I-23053.

       Standardowo os³onka jest wykonywana w kolorze przezroczystym. Inne kolory s¹ dostêpne na specjalne zamówienie. 

Seria VRB

V-Protect
TERMOKURCZLIWE OSLONKI SPAWÓW SWIATLOWODOWYCH

2sales@v-protect.pl www.v-protect.pl


	Strona 1
	Strona 2

