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M00000181 

Lasmof GVK 48x 2v + windowcut (totaal 48 lassen) 

 
Omschrijving 

Optotec heeft een breed portfolio aan lasmoffen. Ze staan al jarenlang bekend om hun 

hoge kwaliteit en eenvoudige installatie. Alle lasmoffen zijn waterdicht conform IP68, IEC 

529 en kunnen hierdoor direct in de grond geplaatst worden. De lasmof is opgebouwd 

vanuit een modulair systeem waarmee je vrijwel iedere configuratie kunt samenstellen, 

voor lassen, patchen en/of het maken van een windowcut. De gepatenteerde clamp zorgt 

voor een sterkte afdichting. 

 

Dit type lasmof kan op meerdere manier worden ingezet. Met name in een FTTH-netwerk 

kan deze worden gebruikt als verdeling van de distributiekabel naar iedere aan te sluiten 

woning (van 96-voudige kabel naar individuele DAC-kabels). Of hij kan ingezet worden als 

cascade-model, waarbij een deel van de distributiekabel wordt opengemaakt (d.m.v. een 

windowcut) en wordt ‘doorgezet’ naar een ander distributieput in het netwerk. 

 

Merk 

Optotec  

 

Technische specificaties  

Afmetingen lasmof (buitenzijde) 450x270x150mm (lxbxh) 

Lascassette types Single circuit (12 vezels) 

Transport/ opslagtemperatuur -10 ºC tot + 50 ºC 

Installatie temperatuur -10 ºC tot + 50 ºC 

Bedrijfstemperatuur -20 ºC tot + 60 ºC 

Aanwezigheid ventiel Ja (max 0,4 bar) 

Materiaal Polypropyleen 

UV-bestendigheid Conform ISO 527-2 
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Trekkracht kabels Kabel Ø (mm) /45*1000N (max 1000N) 

Schedeldruk 1000N (30 cm zanddekking), conform EN 

61300-2-10 

 

Configuratie  

Aantal lascassettes 16 stuks (4x HD6 12H cassetteblok) 

Single circuit 12-voudig lasbeschermer 

heat shrink (krimp) 

Mechanische seal rond 6 stuks 8x 6mm (4 tot 8 mm) 

Mechanische seal ovaal 1 stuks 2x 20mm (5 tot 10 mm) 

Krimp seal 2 stuks 120mm 

Lasbeschermers 50 stuks (heat shrink 45mm) 

Wandbeugel Exclusief 

 

 


