
ACCESSORIS PER A MICRODUCTES

Descripció del material Embalatge 
(unitats)

Núm. de peça 
Dura-Line 

Connector DuraFit 4 mm 100 20040002

Connector DuraFit 5 mm 100 20020013

Connector DuraFit 7 mm 100 20020004

Connector DuraFit 8 mm 100 20040004

Connector DuraFit 10 mm 100 20020003

Connector DuraFit 12 mm 100 20020014

Connector DuraFit 14 mm 100 20020009

Connector DuraFit 16 mm 100 20020055

Connector DuraFit 18 mm 100 20073130

Connector DuraFit 20 mm 100 20020078

Connector DuraFit 7 mm amb coberta 100 20020007

Connector DuraFit 8 mm amb coberta 100 20030041

Connector DuraFit 10 mm amb coberta 100 20020033

Connector DuraFit 12 mm amb coberta 100 20020034

Connector DuraFit 14 mm amb coberta 100 20020008

Connector DuraFit 16 mm amb coberta 100 20020056

Connector DuraFit 18 mm amb coberta 100 20073129

Connector DuraFit 20 mm amb coberta 100 20030109

Connectors sense metall disponibles a petició 

Descripció del material Embalatge 
(unitats)

Núm. de peça 
Dura-Line 

Reductor DuraFit 7 mm a 5 mm 100 20030106

Reductor DuraFit 10 mm a 7 mm 100 20020084

Reductor DuraFit 10 mm a 8 mm 100 20030103

Reductor DuraFit 12 mm a 10 mm 100 20020085

Reductor DuraFit 14 mm a 10 mm 100 20020231

Reductor DuraFit 14 mm a 12 mm 100 20030105

Reductor DuraFit 16 mm a 14 mm 100 20020076

Més mides disponibles a petició
Reductors sense metall disponibles a petició

Connectors
Connecteu MicroDuctes de manera ràpida i senzilla, 
sense necessitat d'eines.

• Conexiones estancas al gas y en el agua
• Compleixen o superen els requisits de la norma EN 

50411-2-8:2009 per a connectors de microductes, per 
a fibres òptiques bufades per aire

• Pressió de treball: 15 bars
• Pressió de trencament: 25 bars
• Resistència a l'impacte: 1 joule (5 joules amb coberta)
• Dissenyats per a una vida útil operativa de més de 25 

anys

Reductors
Connecteu MicroDuctes de diferents mides de manera 
ràpida i senzilla, sense necessitat d'eines.

• Conexiones estancas al gas y en el agua
• Pressió de treball: 15 bars
• Pressió de trencament: 25 bars
• Resistència a l'impacte: 1 joule
• Compleixen o superen els requisits de la norma EN 

50411-2-8:2009 per a connectors de microductes, 
per a fibres òptiques bufades per aire

• Dissenyats per a una vida útil operativa de més de 
25 anys
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Descripció del material Embalatge 
(unitats)

Núm. de peça 
Dura-Line 

Topall DuraEnd 4 mm 100 20040006

Topall DuraEnd 5 mm 100 20020024

Topall DuraEnd 7 mm 100 20020006

Topall DuraEnd 8 mm 100 20030016

Topall DuraEnd 10 mm 100 20020005

Topall DuraEnd 12 mm 100 20020015

Topall DuraEnd 14 mm 100 20020035

Topall DuraEnd 16 mm 100 20020057

Topall DuraEnd 18 mm 100 20040080

Topall DuraEnd 20 mm 100 20020227

Topall DuraEnd amb coberta disponible a petició
Topalls sense metall disponibles a petició 

TAP finals
Proporcionen un segellat hermètic a l'aire i a l'aigua d'una via de 
MicroDucte, per evitar que entrin residus o humitat al conducte.

• Pressió de trencament: 25 bars
• Resistència a l'impacte: 1 joule (5 joules amb coberta)
• Compleixen o superen els requisits de la norma EN 50411-2-

8:2009 per a connectors de microductes, per a fibres òptiques 
bufades per aire

• Dissenyats per a una vida útil operativa de més de 25 anys

Obturadors de cable en MicroDucte amb 
bloqueig de gas
Proporcionen un segellat eficaç entre un MicroDucte i un cable 
de fibra òptica instal·lat, per evitar que entri gas o humitat al 
conducte.

• Pressió de trencament: 25 bars
• Resistència a l'impacte: 1 joule
• Compleixen o superen els requisits de la norma EN 50411-2-

8:2009 per a connectors de microductes, per a fibres òptiques 
bufades per aire

• Dissenyats per a una vida útil operativa de més de 25 anys
• Diverses mides disponibles per utilitzar-les amb diferents 

diàmetres de cable. Si us plau, indiqueu el diàmetre del cable 
en demanar aquest producte.

Descripció del material Embalatge 
(unitats)

Connector DuraGasBlock 5 mm 25

Connector DuraGasBlock 7 mm 25

Connector DuraGasBlock 10 mm 25

Connector DuraGasBlock 12 mm 25

Connector DuraGasBlock 14 mm 25

Connector DuraGasBlock 16 mm 25

Més mides disponibles a petició
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Obturadors per MicroDucte 
amb bloqueig de gas
Proporcionen un segellat fàcil hermètic a 
l'aigua i al gas d'una via de MicroDucte amb 
cables a l'interior. Descripció del material Embalatge 

(unitats)

Terminador DuraGasBlock 10 mm 25

Terminador DuraGasBlock 12 mm 25

Terminador DuraGasBlock 14 mm 25

Terminador DuraGasBlock 16 mm 25

Terminador DuraGasBlock 18 mm 25

Terminador DuraGasBlock 20 mm 25

Terminador DuraGasBlock Nano 4 mm 100

Terminador DuraGasBlock Nano 5 mm 100

Terminador DuraGasBlock Nano 6 mm 100

Terminador DuraGasBlock Nano 7 mm 100

Terminador DuraGasBlock Nano 8 mm 100

1 Terminador DuraGasBlock

• Segellat de gas i aigua 
divisible: 0,5 bars

• Resistència a l'impacte: 3 joules
• Compleixen o superen els 

requisits de la norma EN 50411-
2-8:2009 per a connectors de 
microductes, per a fibres òptiques 
bufades per aire

• Dissenyats per a una vida útil operativa 
de més de 25 anys

• Diverses mides disponibles per 
utilitzar-les amb diferents diàmetres de 
cable. Si us plau, indiqueu el diàmetre 
del cable en demanar aquest producte.

Descripció del material Embalatge 
(unitats)

Terminació divisible GasBlock 5/3,5 mm 10

Terminació divisible GasBlock 7/4 mm 10

Terminació divisible GasBlock 10/8 mm 10

Terminació divisible GasBlock 12/8 mm 10

Terminació divisible GasBlock 14/10 mm 10

Terminació divisible GasBlock 16/12 mm 10

2  Obturados oberts per MicroDucte 
ocupat amb bloquieg de gas 

• Fabricada amb materials d'alumini de 
primera qualitat

• Segellat de gas i aigua: fins a 10 bars 
(permanent)

• Diverses mides disponibles per utilitzar-
les amb diferents diàmetres de cable. 
Si us plau, indiqueu el diàmetre del 
cable en demanar aquest producte.

Descripció del material Embalatge 
(unitats)

GasBlock ALU 5/3,5 mm 10

GasBlock ALU 7/4 mm 10

GasBlock ALU 10/8 mm 10

GasBlock ALU 12/8 mm 10

GasBlock ALU 14/10 mm 10

GasBlock ALU 16/12 mm 10

Més mides disponibles a petició

3  GasBlock ALU

• Fabricat amb materials d'alumini de 
primera qualitat

• Segellat de gas i aigua: més de 5 bars 
(permanent)

• Diverses mides disponibles per 
utilitzar-les amb diferents diàmetres de 
cable. Si us plau, indiqueu el diàmetre 
del cable en demanar aquest producte.
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Maneguet obert per reparació 
I/O obturació de cable en 
Microducte ocupat
S'utilitza per segellar un MicroDucte després 
d'instal·lar un cable de tram mitjà, o per 
reparar una secció danyada d'un MicroDucte, 
amb o sense fibres preinstal·lades.

• Un connector petit proporciona un segellat 
inicial de gas i aigua directament al voltant del cable 
abans que s'apliqui el segellat del conducte de tram mitjà 
per assegurar el MicroDucte

• Segellat de gas i aigua: 0,5 bars
• Dissenyat per a una vida útil operativa de més de 25 anys

Descripció del material Embalatge 
(unitats)

Kit de reparació de conductes divisibles 5 mm 10

Kit de reparació de conductes divisibles 7 mm 10

Kit de reparació de conductes divisibles 8 mm 10

Kit de reparació de conductes divisibles 10 mm 10

Kit de reparació de conductes divisibles 12 mm 10

Kit de reparació de conductes divisibles 14 mm 10

Kit de reparació de conductes divisibles 10 mm 
Bloqueig d'aigua i gas 0,5 bars al cable

10

Kit de reparació de conductes divisibles 12 mm 
Bloqueig d'aigua i gas 0,5 bars al cable

10

Kit de reparació de conductes divisibles 14 mm 
Bloqueig d'aigua i gas 0,5 bars al cable

10

Kit de reparació de conductes divisibles 16 mm 
Bloqueig d'aigua i gas 0,5 bars al cable

10

Kit de reparació de conductes divisibles 20 mm 
Bloqueig d'aigua i gas 0,5 bars al cable

10

Escomesa de servei
Proporcionen un segellat eficaç al voltant 
d'un MicroDucte al punt d'entrada a 
un edifici, per evitar que entri gas o 
humitat al conducte.

• Segellat de gas i aigua: fins a 2 bars
• Diverses mides disponibles per 

utilitzar-les amb diferents diàmetres de 
cable. Si us plau, indiqueu el diàmetre 
del cable en demanar aquest producte.

Caixa d'eines
Un conjunt d'eines essencials per a 
la instal·lació de conductes, com ara 
talladors de conductes/MicroDuctes, 
ganivet pelacables, mesurador i retolador.

• Presentades en una caixa de plàstic 
resistent i d'alta qualitat

Descripció del material Embalatge 
(unitats)

Tub de connexió de servei de superfície 4-8 mm 1

Tub de connexió de servei de superfície 10-12 mm 1

Tub de connexió de servei soterrat 4-8 mm 1

Tub de connexió de servei soterrat 10-12 mm 1

Descripció del material Embalatge 
(unitats)

Caixa de plàstic resistent d'alta qualitat

Tallador de conductes de fins a 63 mm

20020294

Ganivet pelacables amb sabata lliscant

Tallador de MicroDuctes amb funció de 
martelleig 

Mesurador

Retolador 

Visiteu el nostre lloc web a www.duraline-europe.com per veure accessoris addicionals 
i poseu-vos en contacte amb europe.sales@duraline.com per sol·licitar pressupostos i 
fer altres consultes sobre productes.


