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Kabling med fiber

Kabeltyper
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Enleder fiber kabel
med en LSZH kappe til indendørsinstallation, brandhæmmende

-20°C til +40°C Lagring
0°C til +40°C I drift og under installation

Temperaturområde (Semi tight coated fibre)
-20°C til +70°C Lagring
-20°C til +55°C I drift og under installation

Temperaturområde (fast coated fibre)
350 N Kortvarigt
180 N Permanent

Maksimal trækstyrke
40 mmMinimum bøjningsradius

LSZH = Low Smoke Zero Halogen 
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Multi Purpose Kabel

Tight buffered, 2 til 60 fibre med en rød UV-stabiliseret LSZH 
kappe, brandhæmmende

Fast coated
fiber Ø900

Glasgarn

LSZH yderkappe

LSZH = Low Smoke Zero Halogen 
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Udendørs- eller indendørskabel

Uni Tube Garpe 5 FR, 2 til 24 fibre med en LSZH kappe, gnaverbeskyttet, metalfrit

Applikationer

Udendørs i rør

Under udhæng, på mure eller 
fastgjort til bærewire

Som Back-Bone i lokalnet

I kabelbakker

Indendørs og udendørs 
kabling

Udendørs direkte nedgravet

Fiber

Grøn fedtfyldt 
polyester rør

Glasgarn

LSZH yderkappe
LSZH = Low Smoke Zero Halogen 
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Udendørskabel

Uni Tube, 2 – 24 fibre, gnaverbeskyttet, stålarmeret 

Grøn fedtfyldt polyester rør

250 µm coated fiber

Aramid garn

Korrugeret stål

Sort polyethylen Yderkappe
LSZH = Low Smoke Zero Halogen 
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Udendørskabel

Loose Tube, fedtfyldt, 2 – 720 fibre, med PE/PA kappe

Fedtfyldte (gel) loose tube rør

250 mm coated fiber

Glasfiberstang

Sort polyethylen kappe

Polyester tape bevikling

Sort polyethylen kappe

Orange polyamid kappe
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Udendørskabel

Loose Tube, GARPE 3, fedtfyldt, 2 – 264 fibre, gnaverbeskyttet med 
glasgarn / PE kappe 

250 µm coated fiber

Glasfiberstang

Fedtfyldte loose tube rør

Polyester tabe beviklet

Glasgarn

Polyethylen yderkappe
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Nyttige tips

Placer altid det optiske fiberkabel rimelig løst og beskyttet.
Træk aldrig optiske fiberkabler hen over skarpe kanter.
Undgå altid føringsveje for optiske fiberkabler omkring skarpe mur–
og væghjørner.
Vær altid opmærksom på føringsveje, hvor der er risiko for at optiske 
fiberkabler kan komme i klemme og blive udsat for et stort tryk.
Undgå også altid føringsveje, hvor der kan opstå ekstreme 
temperaturer.
Tænk altid ekstra kabel ind i konstruktionen, så der er plads til 
reparationer og udvidelser senere, man bør altid med passende 
mellemrum have nogle ekstra meter placeret i de forskellige 
knudepunkter.
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Vigtige størrelser

Eksempel: Kabel fra Huber + Suhner 12—12G62/W(ZNG)Y—G85

Under installation 3000 N                 
(ca. 300 kg)

I drift 1500 N                 
(ca. 150 kg)

Under installation 130 mm

I drift 80 mm

Temperature
Range Under installation -10 0C—+50 0C

In service I drift -25 0C—+70 0C

In storage På lager -40 0C—+70 0C

Temperatur-
område 

Minimuns-
bøjningsradius Bending Radius 

Maksimal 
trækkraft             
(1kg = ca. 10N)

Tensile load 
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Colour code
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Breakout kabel
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