
16/12mm skarvkoppling

Tekniskt information

Kopplingen skruvas enkelt samman runt ändarna som skall kopplas ihop. Kopplingen 
är 100% tät och kan öppnas och stängas efter att den en gång varit installerad. 
Kopplingen är klassad för att ligga direkt i mark. Kopplingen är testat upp till 30bars 
tryck. 
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ODF 24 portar och 48 abonnenter anpassad för 19” stativ. 
Utdragbar i fronten 

Mellanstycke Duplex SC/SC 

Pigtail/Patchcord 1,5m SC/UPC

 



Nodskåp

Tekniskt information

Med nodhuset får du en inomhusmiljö till din elektronik. Skåpet används över hela 
norden för bl.a. Bredbandsteknik, Telecom, Trafikljussystem, teknikskåp och i 
fjärrvärmenät för att nämna några områden.

DCUS serien är stöldskyddstestade med mycket gott resultat. Låsningen består av 6st 
låskolvar per dörr och en snillrik låsmekanism som garanterat håller vandaler ute!
Skåpen kan oftast ställas på plats utan bygglov, detta tack vare skåpens utformning. 
Skåpen smälter lätt in i miljön. 

Med nodhusets speciella fundament behövs ingen extra grundsättning.
Fundamenten som skåpen står på grävs ned samtidigt som el och datakablar dras 
fram. Fundament och skåp ställs på en bädd av grus och återfylls med schaktmassor. 
Skåpen finns bl.a. med 50mm isolering, infällda dörrar och stöldskyddskolvar.
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Fiberoptiskt mikrokabel

Tekniskt information

Mikrokabeln är designad för att installeras med hjälp av luft. Installations längderna 
ligger mellan 800-1500m beroende av storlek på kabeln. 

Kabel är designad med tuber som är skyddade med en HDPE mantel, i centrum finns 
en FRP (glass fiber reinforced plastic rod). Kabeln är “loose tube” d.v.s fibern ligger om
12st i en tub som är fylld med en vattentät “gel”. Runt tuberna ligger en svälltejp som
skyddar emot vatten att gå mellan tuberna (2-12 fiber är 3,9mm, 96 fiber är 6,5mm 
och 144 fiber är 7,9mm). 
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Fiberoptiskt kabelskåp

Tekniskt information

Kabelskåpet är anpassat för att slinga och skarva 
fiberoptiska kablar i utomhusmiljö. Skåpet är 
producerat i galvaniserad plåt som är pulver 
lackerad, färgkod RAL 7024.  

Med hjälp av en skjutbar överdel kan man enkelt få 
access till kablar och skarvkassetter, överdelen är 
låsbar på baksidan.

Som grundutförande levereras skåpet med 2 stycken 
skarvkassetter monterade på den låstagbara 
insatsen, det finns möjlighet att installera upp till 6 
stycken kassetter som vardera klarar upp till 36 
fiberskarvar (totalt 192 fiber).

Skåpet grävs ner cirka 50cm och kan sättas enkelt 
direkt i mark. 
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180mm300mm
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Fäste för FRP och abonnentkablar

Löstagbar insats med möjlighet att svetsa upp 
till 192 fiber. Galge för kabelslinga.

Fäste för inkommande rör hållare på 
båda sidorna av skåpet 

Fäste/jordning för söktråden på 
varningsnätet. Som tillägg kan 

snökäpp monteras på sidan av skåpet

Vid behov kan en impregnerad planka fästas i botten av skåpet för att stabilisera upp det.
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16/12mm lågfriktionsrör

Tekniskt information

16/12mm slangen är invändigt lågfriktionsbehandlad för att uppnå optimala 
installationslängder. Lågfriktionsröret är klassat för direktförläggning i mark via 
schaktning alternativt plöjning. Trummorna innehåller 1000m, är små och flexibla de 
väger endast 86kg och är i K10 format (1meter i diameter). 16/12röret kopplas enkelt 
samman med en skruvbar koppling.
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