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SNM 04b/04c | OPTICAL OVERGROUND CLOSURES
 OPTICKÉ NADZEMNÍ SPOJKY

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

ENENE
 The SNM 04b optical overground closure is designed for the placement of 48 

optical splices. The optical coupling is ideal solution for optical cable systems. The 

coupling is designed to be installed both indoors and outdoors on to a wall or a post. 

 Maximum capacity is 48 optical splices

  Easy assembly

 Coverage degree IP 65

 Wall-mounted, post-mounted

CZCZC
 Optická nadzemní spojka SNM 04b je určena k uložení 48 optických svárů. 

Spojka představuje ideální řešení pro optické kabelové systémy. Je určena pro insta-

laci na sloup nebo na stěnu ve vnitřním i venkovním prostředí.

 Maximální kapacita 48 svárů

 Jednoduchá montáž

 Stupeň krytí IP 65

 Instalace na zeď, na sloup

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

ENENE
 The SNM 04c optical overground closure is designed for the placement of 144 

optical splices. The optical coupling is ideal solution for optical cable systems. The 

coupling is designed to be installed both indoors and outdoors onto a wall or a post. 

 Maximum capacity is 144 optical splices

  Easy assembly

 Coverage degree IP 65

 Wall-mounted, post-mounted

CZCZC
 Optická nadzemní spojka SNM 04c je určena k uložení 144 optických svárů. 

Spojka představuje ideální řešení pro optické kabelové systémy. Je určena pro insta-

laci na sloup nebo na stěnu ve vnitřním i venkovním prostředí.

 Maximální kapacita 144 svárů

 Jednoduchá montáž

 Stupeň krytí IP 65

 Instalace na zeď, na sloup

 TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA 

Maximum number of storage optical splices 48
Maximum number of Splice trays 4
Number of cable entries 3 (ø 7–18 mm)
Coverage degree IP 65 to EN 60529

Maximální počet uložených svárů 48

Maximální počet uložených optických kazet 4

Počet kabelových vstupů 3 (ø 7–18 mm)

Stupeň krytí IP 65 dle ČSN EN 60529

 TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA 

Maximum number of storage optical splices 144
Maximum number of Splice trays 6
Number of cable entries 5 (ø 8–24 mm)
Coverage degree IP 65 to EN 60529

Maximální počet uložených svárů 144

Maximální počet uložených optických kazet 6

Počet kabelových vstupů 5 (ø 8–24 mm)

Stupeň krytí IP 65 dle ČSN EN 60529


