
Mikrotrubič ka DuraMicro DI 5/3,5 mm

Technický list

Mikrotrubič ka DuraMicro DI je urč ena pro ochranu mikrokabelů  s optickými vlákny. Nosná č ást (1) je 
vyrobena z vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Pro usnadně ní instalace mikrokabelů  je vnitř ní č ást 
mikrotrubič ky (2) vyrobena z trvale kluzného materiálu Silicore™  s velmi nízkým koeficientem tř ení
a standardně  opatř ena jemným podélným ž ebrováním. Vně jš í povrch mikrotrubič ky je hladký.
Mikrotrubič ka není navrž ena pro trvalý vnitř ní př etlak.

Tlouš ť ka stě ny a použ itý materiál zař azuje mikrotrubič ku do kategorie Direct Install (DI) pro pokládku do 
míst s dodateč nou mechanickou ochranou. 

TMMikrotrubič ka mů ž e být dodána také jako souč ást svazků  DuraFlat, DuraPack a DuraMulti.
Způ sob a podmínky instalace jsou popsány v Instalač ním 

manuálu. 

Systém ř ízení kvality Dura-Line CT je certifikován podle Č SN EN ISO 9001. Ve smyslu zákona č . 356/2003 Sb. 
mikrotrubič ka neobsahuje nebezpeč né látky ani př ípravky. Mikrotrubič ka vyhovuje pož adavků m 

VISmě rnice 2002/95/EC (RoHS) na obsah olova, kadmia, rtuti, Cr, PBB i PBDE.

Podrobnosti k parametrů m jsou uvedeny v podnikové normě  PND 103-02.

Parametr Hodnota Norma, podmínky

* informativní hodnota

POPIS A POUŽ ITÍ

LEGISLATIVA

PARAMETRY
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1 - HDPE

TM2 - Silicore
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bez viditelného poš kození

Vnitř ní prů mě r

Vně jš í prů mě r

Tlouš ť ka stě ny

Test prů chodnosti (BB test)

Ohyb ve smyč ce

Ohyb

Nárazy

Stlač ení

Tepelné stárnutí

Tepelná roztaž nost

Ohybová pevnost

Smrš tě ní

bez defektůVizuální posouzení

Provozní teplotní rozsah

Teplotní rozsah pro př epravu a skladování

Instalač ní tahová síla

Venkovní expozice

Zafukovací tlak

50 mm

Instalač ní teplotní rozsah

Ovalita

max. 0,1Vnitř ní koeficient tř ení

Hmotnost

Tahová pevnost

min. 3,4 mm

5±0,1 mm

Destrukč ní tlak

Doporuč ené prů mě ry kabelu pro zafukování

max. 5%

min. 0,7 mm

PND 103-02, prů mě r kulič ky 3,0 mmvyhovuje

min. 50 bar

Č SN EN 60794-1-2, metoda E10min. 100 mm

Č SN EN 60794-1-2, metoda E4, polomě r dopadající

plochy 10 mm, energie nárazu 1 J,  č as zotavení 1 h

bez viditelného poš kození,

po zotavení rozmě ry v toleranci

2min. 0,012 N.m

po expozici rozmě ry v tolerancích, 

destrukč ní tlak min. 25 bar

max. 3%

bez viditelného poš kození,

redukce prů mě rů  max. 15%

-4-1*1,6.10 K

-40°C až  +70°C

-40°C až  +70°C

1,1 až  2,5 mm

max. 135 N

max. 2 h př i max. +50°C

max. 12 mě síců

max. 16 bar

-10°C až  +50°C

-*9,5 kg/km

bez viditelného poš kození,

po zotavení rozmě ry v toleranci

PND 103-02

PND 103-02

PND 103-02, př ed navinutím

PND 103-02

Č SN EN 60794-1-2, metoda E1A, délka min. 0,2 m,

protaž ení 7%, rychlost posuvu č elistí 5 mm/min.

PND 103-02

Č SN EN 60794-1-2, metoda E3, délka vzorku 250 mm,

zatíž ení 250 N, č as zotavení 1 h

expozice v horkovzduš né suš árně  př i 60°C po dobu

3 mě síců

Č SN EN 60794-1-2, metoda E11A, prů mě r váleč ku

200 mm, 10 závitů , 3 cykly

ISO 11359-2, rozmezí -20°C až  +70°C

PND 103-02

Č SN EN ISO 2505, suš árna, 110°C, 60 min.

-

-

-

-

-

v podmínkách stř ední Evropy

Minimální polomě r ohybu

PND 103-02

-

Č SN EN ISO 1167-1, 2



Mikrotrubič ka DuraMicro DI 5/3,5 mm

Technický list

•  Standard je základní materiálovou variantou vyhovující pro vě tš inu aplikací.
•  UV stabilizovaná je odolně jš í k pů sobení sluneč ního zář ení.
•  Antistat má niž š í elektrický povrchový odpor.
•  Př edinstalované zatahovací lanko s pevností min. 300 N.

Mikrotrubič ka se dodává v př írodním prů svitném provedení nebo v š iroké š kále odstínů  podle vzorníku 
RAL. Mů ž e být také dodána s podélnými prouž ky stejné barvy po obvodu.

Po celé délce je mikrotrubič ka potiš tě na údaji podle zadání zákazníka. Barva potisku je kontrastní k barvě  
mikrotrubič ky. Na př ání mů ž e být potisk dvoustranný. Tisková sestava se opakuje po kaž dém metru.
Př íklad tiskové sestavy: 
DURA-LINE CT DuraMicro  DI  5/3,5 mm SILICORE   03/2009  LOT No 12345678  0000 m  >I<

Mikrotrubič ka je v nepř eruš ené délce navinuta na nevratný bubínek (MTB) a návin je chráně n prů taž nou 
fólií. Konce mikrotrubič ky jsou opatř eny plastovými koncovkami, které zabraň ují vniknutí neč istot. Z dů vodu 
ochrany mikrotrubič ky př ed poš kozením konč í návin minimálně  10 mm pod okrajem č ela MTB.
 Standardně  jsou č ela MTB vyrobena z dř evotř ísky (DTD) a př i př epravě , manipulaci a skladování musí být 
bubínky chráně ny př ed vlhkostí.
Na př ání dodáváme MTB s č ely z materiálu OSB, který je vlhkuvzdorný.
Prů mě r dutinky MTB je 415 mm.
Vš echny rozmě ry bubínku jsou informativní hodnoty.
Celková š íř ka bubínku odpovídá š íř ce u stř edu v místě  osy. Smě rem k obvodu č ela mů ž e být š íř ka vě tš í až
o 10% kvů li rozevř ení č el tlakem navinuté mikrotrubič ky.

Dura-Line CT, s.r.o., U Písáku 682, 763 62 Tlumač ov     Tel: +420 577 199 111      Fax: +420 577 199 100      E-mail: office@duraline.cz    www.duraline.cz

Bubínek
Prů mě r č ela

(mm)

Prů mě r otvoru 
pro hř ídel

(mm)

Celková š íř ka 
bubínku

(mm)

Maximální délka 
návinu

(m)

Informativní 
hmotnost plného 

bubínku s DTD č ely
(kg)

MTB1

MTB2

MTB3

MTB14

495

600

900

600

65

65

65

82

640

640

640

510

1 200

3 000

5 000

2 400

16

39

66

33

MODIFIKACE

BAREVNÁ Š KÁLA

ZNAČ ENÍ

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
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