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ORU 6 MRS | TERMINAL PILLAR DISTRIBUTION BOX 
KONCOVÝ SLOUPOVÝ ROZVADĚČ

 ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY 

Order Code / Objednací kód Name / Název

8569.00/0000F ORU 6 MRS

8569.28/0000F Protective tube / Ochranná trubka 

8569.25/0000F Plastic cover for bushings / Plastový kryt průchodek 
For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

ENENE
 The optical distribution box ORU 6 MRS is designed as pillar customer distribu-

tor for termination of one buffer (12 fibers) of a central optical suspension cable. 

Another fibers pass through distributor by the help of so-called OMEGA without an 

interruption. The suspension central cable enters from above.

The distributor is ready for central cable enter from below by the help of HDPE tubes 

(Ø 40 mm max.) or microducts and connection of subscribers from below as well.

By the help of the special bushings is possible to connect up to 12 subscribers from 

below by 2 fibers suspension drop cables with or without connectors.

It is possible to install 1 piece of SC modul and 12 pieces of SC adaptors into the 

distributor.

CZCZC
 Optický rozvaděč ORU 6 MRS je konstruován jako sloupový rozvaděč pro ukon-

čení pouze jednoho svazku (12 vláken) centrálního závěsného optického kabelu. 

Ostatní vlákna procházejí rozvaděčem pomocí tzv. „OMEGY“ bez přerušení. Závěsný 

centrální kabel se přivádí shora. Rozvaděč je připraven i pro přivedení centrálního 

kabelu zdola pomocí HDPE trubek (max. ø 40 mm) nebo mikrotrubiček a rovněž tak 

i připojení zákazníků. K rozvaděči je možné shora pomocí speciálních průchodek při-

pojit až 12 zákazníků závěsnými 2 vláknovými drop kabely v neokonektorovaném 

nebo okonektorovaném provedení. Do rozvaděče je možné instalovat 1 ks modulu 

SC a 12 ks adaptérů typu SC.

 RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Oval busching for an undivided cable 
(OMEGA) 

Oválná průchodka pro nedělitelný kabel 

(OMEGA)

Splice tray modules Moduly kazet
Another accessories on the pages O70–O78 Další příslušenství na str. O70–O78

 TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA 

Inputs and outputs
1× oval bushing for undivided cable 
2× PG 29 (24 × 3 mm)

Coverage degree IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree V0 to UL 94
Solar radiation (UV) EN 60068-2-5
Colour Light grey RAL 7035
Material – distribution box PREPREG SMC
Material – bushings PA6/PVC
Material – metallic parts Aluminium
Dimensions 372 × 303 × 152 mm
Weight 3.7 kg

Vstupy a výstupy
1× oválná průchodka pro nedělitelný kabel 

2× PG 29 (24 × 3 mm)

Stupeň krytí IP 54 dle ČSN EN 60529

Stupeň samozhášivosti V0 dle UL 94

Sluneční záření (UV) ČSN EN 60068-2-5

Barva Světle šedá RAL 7035

Materiál – rozvaděč PREPREG SMC

Materiál – průchodky PA6/PVC

Materiál – kovové části Hliník

Rozměry 372 × 303 × 152 mm

Hmotnost 3,7 kg


