
Solutions for Essentials

RöRsystem FöR telekom

Telekom

Oktober 2012

Solutions for Essentials



Telekom

2
TElEFOn
016-541 00 00

TElEFax
016-541 00 01

E-POST
wavin@wavin.se

Wavin – din partner vid 
               kanalisation av FTTx nät

Kommunikation är en av grundstenarna i vår tids informations-

samhälle och de senaste åren har utvecklingen inom området 

tele- och datakommunikation varit kolossal. De ökade kraven på 

nätverk med hög hastighet, gör att installation/system med fiber-

optiska kablar är framtidens val. 

 

Wavins kvalificerade och innovativa medarbetare säkerställer, 

tillsammans med omfattande kvalitetstester, att vårt telekomsor-

timent uppfyller den höga kvalitet som Wavin alltid står för.

Med Wavins telekomsystem ges möjligheten att bygga upp ett 

flexibelt fibernät, vilket resulterar i besparingar vid nätuppbyggnad 

och underhåll. Samtidigt blir framtida uppgraderingar och änd-

ringar enklare.  

 

Wavin ingår i Mexichem koncernen, som är världens största 

plaströrsproducent. 

 
Installation/uppbyggnad av kanalisation  
för fibernät
Vid uppbyggnad av ett FTTx nät är noggrann planering en vik-

tig del för att optimera investeringskostnaderna, eftersom varje 

anslutningsnät är unikt. 

För att underlätta utbyte och uppgradering av fiber rekommen-

deras en anslutning till varje enskild abonnent. Ett anslutningsnät 

skulle kunna se ut som vi visar på nästkommande sida.
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Subkanalisation I ExISTEranDE KanalISaTIOn, ExEMPElVIS OPTO EllEr KabElrör

bostadsområde - villakvarter

Direktförläggning VID nybyggnaTIOn

bostadsområde - villakvarter

KopplingSbrunn

novomiKro

novomiKro novomiKro

novoSpEED

novomiKro

novomiKro

novomiKro Db

novoSpliT+

novomiKro Db

novomiKro Db

  

novoSpliT+
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I Frankrike har Wavin fabrik och kompetenscentrum för vårt produktområde Telekom 

Vid fabriken och dess tillhörande kompetenscentrum har vi möjlighet att blåstesta våra mikrorör med olika kabeltyper och vi kan på 

detta sätt säkerställa att våra mikrorör uppfyller de krav som marknaden ställer på mikrorörens blåsegenskaper.

a - testbana enligt IEC 60794-5-10

Denna test är utformad för att repeterbart och enhetligt testa 

blåsegenskaperna mellan mikrorör och olika kabeltyper och ska 

i största möjliga mån efterlikna verkliga förhållanden.
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Installationsformer
Vid uppbyggnad/installation av fiberkabelnät kan man välja 

olika opto- eller mikrorörsystem. 

 

Vårt mikrorörsystem omfattar novosplit + som är designade för 

direktförläggning i mark och som är mycket enkla att avgrena.

novomikro använder man vid subkanalisation och novomikro 

Db används vid direktförläggning i mark.

novospeed används vid subkanalisation.

För att säkerställa att Wavins produktsortiment uppfyller de 

aktuella kraven har vi fortlöpande kontakt med tillverkare av 

blåsutrustning samt med entreprenörer.

 

Faktaruta

FTTx:  Fiber To The x

FTTH:  Fiber To The Home

FTTD:  Fiber To The Desk

FTTO:  Fiber To The Office

Db:  Direct buried. 

  rör med stark yttermantel för 

  förläggning i mark.
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Optorörsystem
De rör som normalt används för optoka-

nalisation har en ytterdimension av 16, 20, 

25, 32, 40 eller 50 mm. rören är tillverka-

de enligt specifikation ”Ebr KJ: 41” med 

avseende på godstjocklek och styvhet.

I vårt sortiment hittar du optorör standard, 

optorör lågfriktion silikon samt optorör för 

subkanalisation.  

rören levereras på trummor alternativt på 

ringar/coil. rören kan även levereras på 

s.k. facktrummor med 2, 3 eller 4 fack 

vilket underlättar samförläggning av flera 

optorör i samma kabelschakt.
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Wavins mikrorör i PE-material finns i olika

utföranden beroende på, om det gäller 

en utomhus- eller en inomhusinstallation. 

Mikrorören produceras med olika typer av 

innerskikt som ska ge en optimal friktion 

mellan rör och fiberkabel. Detta säkerstäl-

ler att man uppnår långa blåslängder. 

när det gäller mikrorören är det viktigt att 

man väljer rätt typ av innerskikt i förhål-

lande till vilken typ av fiberkabel man ska 

använda. Wavin har gjort interna tester 

där har man mätt upp friktionskoefficienten 

mellan rör och fiberkabel. Wavin kan med 

hjälp av dessa tester rekommendera den  

bästa kombinationen mellan kabel och rörtyp. 

 

För att uppnå maximala blåslängder

rekommenderar vi en fyllnadsgrad av max.

55-70 % i förhållandet kabelytterdiameter

och mikrorörets innerdiameter. 

För utomhusinstallation finns mikrorören

i flera olika färgvarianter för att göra identi-

fieringen enklare. 

Mikrorör för inomhusinstallation är produ-

cerade i flamskyddshämmande och halo-

genfritt material (FrlSZH). 

 

 

 

 

 

Novosplit+, Novomikro DB 
samt Novomikro 

novosplit+ som är vår senaste utveckling 

av mikrorörsystem är mycket enkla att 

avgrena. Det krävs varken specialverktyg 

eller specialutbildning, ett kapverktyg för 

mikrorör samt en kniv är allt som behövs. 

Detta, samt den enkla förläggningen, gör 

att hela installationen blir ekonomisk.  

novosplit+ uppfyller med råge standard-

krav på blåslängder i kombination med 

de flesta på marknaden förekommande 

fiberkablar.

Tack vare att rören är omslutna med 

en tunn polypropen mantel, har också 

trumm-hanteringen förenklats. Man får 

alla färger levererade som ett rör, på en 

trumma istället för en trumma för varje 

färg på röret.

Den tunna polypropen mantel runt rören 

är som standard orange, men kan fås i 

flera olika färger – detta bidrar till en enkel 

och säker dokumentation på installationen.

 

Produktsortimentet är komplett när du vill 

göra direktförläggning i mark - från singel-

rör novomikro Db till novosplit+ som har 

många lösningar på konfigurationer.

Vid subkanalisation använder du med  

fördel våra novomikro- eller novospeedrör.

Kontakta oss så kan vi diskutera dina 

önskemål! 

Novospeed
novospeed används vid subkanalisation 

av tidigare förlagda tomrör. På detta vis 

kan man utnyttja befintlig tomkanalisation 

och få en bättre ekonomi i sitt system. 

novospeedrören består av novomikrorör 

omslutna av en tunn polyetenfolie. Tack 

vare polyetenfolien mikrorören kan man 

öka antalet rör jämfört med traditionell 

subkanalisation. Konfigurationer med olika 

antal rör i sammansättningen kan skräd-

darsys efter kundens önskemål, dock max 

24 stycken om man väljer 5 mm rör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

novospeed kan vid bra förlagd tomka-

nalisation blåsas in upp till 1500 m och 

dras cirka 300 m. Detta är en förbättring 

av normal subkanalisation med cirka 3 

gånger installationslängd! 

Wavins mikrorörsystem

novosplit+  
• Stabil konstruktion  
 tack var ny mantel. 
 
• Många lösningar  
 på konfigurationer!

novospeed  
blåsa, dra eller trycka  
in rören? 

- med novospeed  
är valet ditt!
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Wavins kabelbrunn - 
STAKKAbox 
 
Mycket stark
Wavins kabelbrunn STaKKabox har en 

mycket stark konstruktion som klarar mer 

än 40 ton toppbelastning. brunnen är tes-

tad för höga sidobelastningar.

 

Enkel installation
STaKKaboxen går snabbt och enkelt att 

installera. Den är mycket flexibel, vilket 

gör att det är lätt att anpassa in- och 

utgångar. Sektionerna har dubbla väggar 

med längs- och tvärgående stabiliserings-

stag. 

 
Brett användningsområde
STaKKaboxen har ett brett användning-

sområde, allt från grönytor till asfalterade 

vägytor. Wavin STaKKabox har en lång 

livslängd eftersom materialet klarar de 

flesta i mark förekommande kemikalier.

Kabelbrunnar och kopplingsboxar 
för optokanalisation

STAKKAbox. Vattentät PDC kopplingsbox

D400 
Körbana

a15
grönyTa

C250
rÄnn-
STEnS-
OMr.

b125

gÅngbana

Brunnar och betäckningar.

Hållfasthetsklasser enl. SS-EN 124

Sling- och optokabelbrunn 
I samband med byggnation av optonät 

behöver man ofta använda sling- eller 

optokabelbrunnar för sammankoppling 

eller för att slinga ut fiber. 

 

Man kan välja att ha brunnar med drä-

nerad bottenplatta eller, vilket är mycket 

vanligt i Sverige, använda brunnar med 

öppen botten som är placerade på ett 

dränerande bottenlager av makadam. 

Fördelen med en sådan typ av brunn 

är att man undviker vattenansamlingar i 

brunnen.

Till optokabelbrunnen kan man välja på 

två olika typer av lock (betäckningar) och 

dessa har olika hållfasthetsklasser. (Se 

skiss nedan.) Sling-, optokabel- samt 

STaKKabox brunnarna är testade enligt 

gällande standard SS-En 124. 

Kopplingsboxar
Wavin har olika typer av kopplingsboxar 

för direktförläggning i mark. Vi har sand- 

och grustäta varianter samt vattentäta 

PDC kopplingsboxar med IP klass 68.

PDC kopplingsboxar finns i utförande; 

rak, “gaffel”- samt y-förgrening.

Till PDC kopplingsboxar finns anslut-

ningsmöjligheter för många olika rördi-

mensioner upp till 50 mm. 

önskar du mer information? Kontakta 

oss gärna så diskuterar vi dina behov.
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Tillbehör till optorör
Till optorören finns ett brett sortiment av 

olika skarvmuffar. Kravet på skarvmuffar är 

att de ska vara drag- och trycksäkra, med 

undantag om de används vid plöjning, då 

är de endast dragsäkra.

Vidare finns rörproppar som används till 

att försluta reservrör eller för att förhindra 

att vatten och smuts tränger in i kanalisa-

tionen.  

För att försegla ett rör med installerad 

optokabel använder du en kabeltätning. 

 

Verktyg till optorör
Vi har kaptänger för dimension 7-42 mm 

och avgradningsverktyg för avfasning av 

optorören. 

 

 

Tillbehör till mikrorör
Vårt tillbehörssortiment består bland annat 

av skarvmuffar och ändproppar.

Skarvmuffarna finns i olika utföranden 

bland annat med aktivt vattenstopp. aktivt 

vattenstopp innebär att man kan ”strypa” 

tätningen mot kabeln. Passivt vattenstopp 

innebär att tätningen har en bestämd hål-

diameter.

Skarvmuffarna finns i ø från 5 mm upp till 

14 mm.

Samtliga tillbehör till mikrorören är kon-

struerade för ett normalt arbetstryck. 

 

Verktyg till mikrorör
Vi har avgradningsverktyg, kaptång och 

kapverktyg samt en specialvariant av 

kapverktyg för kapning av mikrorör med 

installerad fiberkabel.

 

Råd och vägledning 
Kontakta gärna Wavin på 016-541 00 00 

om du behöver ytterligare råd och/eller 

vägledning.

Tillbehör
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Wavins produkter arbetar i det fördolda bakom väggar och under golv, gator, 
parkeringsplatser och åkrar. Vi skapar modern komfort i vardagen – en komfort 
vi människor anser vara en självklarhet, men som bara kan skapas med hjälp 
av innovativa, solida och säkra rörsystem.

Wavin utvecklar och tillverkar miljöriktiga lösningar och anser att kunskap samt 
utveckling inte kommer till sin rätt förrän miljön ink-luderas. Detta kommer till 
uttryck i våra system som är både säkra och miljövänliga att tillverka,  
installera, använda och underhålla.

Wavin vill alltid ligga steget före våra kunders önskemål och behov – inte 
bara när det gäller produkter och system. Vi anser att kvalité inte bara 
handlar om att leverera en produkt som uppfyller kundens önskemål 
och krav på dess funktion, utan det handlar i lika hög grad om att 
ge kunden bra rådgivning och rätt logistiklösning.

Wavin ingår i Mexichem koncernen som är världens största 
plaströrsproducent. I Europa finns Wavin representerat i  
26 länder med ett omfattande produktprogram och  
inte minst ingående kunskaper om användningen  
av dessa produkter.

Vi uppmanar våra kunder att utnyttja dessa kunskaper  
och resurser som står till ert förfogande!

www.wavin.se

Kjulamon 6
635 06  Eskilstuna

T+46 (0)16 541 00 00
F+46 (0)16 541 00 01

e-post: wavin@wavin.se

Wavin –  
Överlägsen under ytan


