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ORU 1 MUC |
OPTICAL DISTRIBUTION BOX  
IN THE UNDERGROUND CHAMBER 
OPTICKÝ ROZVADĚČ V ZEMNÍ KOMOŘE

CZCZC
 ORU 1 MUC umožňuje instalaci optických vláken v rozvaděči pod úrovni teré-

nu ve venkovním prostředí např. historická centra nebo v místech, kde není možné 

postavit pilířovou verzi, v blízkosti cest apod. Maximální nosnost ORU 1 MUC je 3 t, 

proto se instaluje do ploch používaných výlučně chodci a cyklisty. Zabudovaná ORU1 

je konstruována jako universální rozvaděč s výklopným rámem pro montáž až 4 ks 

kazetových modulů SAFeTNET pro ukončení nebo k propojení optických kabelů za-

fouknutých v mikrotrubičkách nebo v HDPE chráničkách.

Zemní komora

  Snadná montáž 

  Snadné vysunutí ORU skříně 

  Přístup ke skříní nad úrovni terénu

  Bezpečnostní uzávěr proti zcizení poklopu
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 INFORMATION / INFORMACE 
For further information, please, contact our sales department. / Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

ENENE
 ORU 1 MUC enables installation of optical fibers in the distributor under the 

ground level, outdoors, in demanding environment as historical town centres, on 

sites where is not possible to use the pillar version, near ways etc. Max. load is 3 tons. 

The assemble stands a short-lasting flooding and is intended for installation in areas 

used by pedestriens and cyclists. The built-in ORU 1 distributor is designed as multi-

purpose with with hinged rack for mounting up to 4 pieces of SAFeTNET modules for 

termination or interconnection of optical fibers blown in microducts or HDPE tubes. 

Underground chamber

  Easy assembly

  Easy extension of ORU box 

  Access to the box above ground level

  Safety thief-resistant locking piece
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 TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA 

Underground chamber

Coverage degree IP 68 to EN 60529
Cover load Max 3.0 t/EN 124 class A30
Maximal cover opening angle 110°
Material – cover Hot-dip galvanized steel
Material – chamber PP
Dimensions 746 × 1030 × 594 mm
Weight 103 kg
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Zemní komora

Stupeň krytí IP 68 dle ČSN EN 60529

Zatížení poklopu Max 3,0 t/ČSN EN 124 třída A30

Max, úhel otevření poklopu 110°

Materiál – poklop Žárově zinkovaná ocel

Materiál – komora PP

Rozměry 746 × 1030 × 594 mm

Hmotnost 103 kg
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