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Produkt

Optokabel / slingbrunn – 800 mm

Skanovagodkänd

 

 

 

 
     

        
      

     

     
  

 

Stödrör i centrum är inte stan-
dard, monteras om man önskar 
större belastnings-klass.

Producent/lev.  
Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon - 016-541 00 00.

Allmänt  
Brunn avsedd för optokanalisation, för dragning av optokabel, indragning av slingor eller för skarvning av optofiber.  

Rör och optofiber tas in i brunnen genom att man borrar hål i de ”fyrkantiga” väggsidorna.

Hålborr för gällande dimension finns normalt hos välsorterade verktygsgrossister / elgrossister.

Brunnen är i vit färg vilket underlättar arbete nere i marken, enklare att se de kablar / rör som skall anslutas.

Brunnen är försedd med plastlock som klarar max 1,5 ton belastning.

Har man krav på större belastning kan man montera ett 110 mm rör i centrum av brunnen ( se skiss).  

Brunnen levereras utan stödrör och tätningsring.

Brunnen skall placeras i grönytor.



Tekniska data 

Material Rotationsgjuten polyeten, UV stabiliserad, dokumentation kan beställas från Wavin.
Färg Vit
Densitet ---
Mått Ø 820mm i topp, Ø 800 mm i botten, höjd 500 mm
Vikt 14 kg
Volym 0,25 m³
Styvhetsklass ---
Belastning Testad för 1,5 tons belastning
Artikelnummer 4055979
Skanova nummer NPBA 10180/1
E-nummer 06 600 00
Övrigt Tätningar/genomföringshylsor dimension 32, 40 och 50 mm, säljs separat.
Artikelnummer 32 mm - 4055980, 40 mm - 4055981, 50 mm - 4055982

Produktstandard

Godkännande 
Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Kvalitetssäkring  
  Miljö: Hälsoaspekt Brunnen är inte hälsovådlig.

  Brand: Polyeten brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.

Lagring  

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, hållfasthet.

Förläggning  

Skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll  
Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall  
Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.  

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på: https://npgnordic.com/sverige
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Wavin är en del av Orbia, en samling 
företag som arbetar tillsammans för att 
hantera några av världens mest komplexa 
utmaningar. Vi är bundna av  
ett gemensamt syfte: 
To Advance Life Around the World.

© 2023 Wavin Wavin förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning. På grund av kontinuerlig produktutveckling  
kan de tekniska specifikationerna komma att ändras. Installationsanvisningarna måste följas vid installationen.

Wavin  |  Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00  
Internet www.wavin.se | E-post kundservice.se@wavin.com 


