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Installasjon av OPGW kabel - Tykoflex
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1. Generelt
Denne veiledningen omhandler installasjon av OPGW kabel i Tykoflex OPGW/TKG skjøteboks.
Tykoflex OPGW skjøteboks er brukt i denne veiledningen, dermed vil bildene avvike noe for
installasjon i TKG skjøteboks. TKG-boksen er tilnærmet lik OPGW-boksen bortsett fra at den har
2 stk. 16 mm kabelinnganger i tillegg. Veiledningen er basert på at kveilekryss 402912 (lite) eller
402920 (stort) samt installasjonssett 500420 benyttes.
Det er nødvendig med ett installasjonssett pr. OPGW-kabel. Dersom hver OPGW-kabel
inneholder flere enn ett rør må antall installasjonssett økes tilsvarende.
NB! Les veiledningen nøye da installasjonsmåte varierer med kabeldiameter.

2. Materiell
Verktøy:
3.70141-01
11216020
11216100
11216105
Utstyr:
402912
402920
500420

Unbrakonøkkel 5 mm samt skiftenøkkel for festing av kabelklemmer
Varmepistol
Kraftig avbitertang samt baufil for kutting av kordeller
Rørkutter, stålrør, Ø1- 4.5 mm
Verktøysett, Tykoflex
Kassettholder, horisontal
Kassettholder, vertikal
Slangeklemme - brukes hvis kabeldiameter er større enn 19 mm
Kveilekryss, Ø800 mm eller
Kveilekryss, Ø1120 mm
Installasjonssett, OPGW
Inneholder:
Krympestrømpe 9/3 mm
Endehylse 1,4/1,7 mm (gul)
Endehylse 2,3/2,6 mm (blå)
Endehylse 2,9/3,2 mm (grå)
Endehylse 3,5/3,9 mm (sort)
Endehylse 4,5/4,9 mm (elfenben)
Plastrør, 2,7/4,0 mm
Spiralstrømpe 4,0/6,0 mm

Avhengig av behov vil et utvalg av følgende utstyr være aktuelt:
4415
Rensesett, kabler, fett
402915/xx
Kabelfeste, 4 pk
1818850
Tape, aluminium, 50 x 0.1 mm, 50 m
1817950
Tape, isolasjon, Nitto 228, 25 mm
11219400
Forseglingssett, 33/8x200 mm, 2 pkn
*

}

Avhengig av kabelens bøydiameter
Se datablad DB4129 og DB4149
Antall / Mengde
Benyttes ved:
10 cm
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
4 stk 95 cm
1 stk 95 cm

A, B, C, D, E*
A*
B*
C*
D*
E*
A, B, C, D*
E*

Se datablad DB4129 eller DB4149 for størrelse.

A: OPGW-rør med innerdiameter inntil 2,7 mm og med inntil 12 fiber
B: OPGW-rør med innerdiameter inntil 3,3 mm og med inntil 24 fiber
C: OPGW-rør med innerdiameter inntil 4,0 mm og med inntil 48 fiber
D: OPGW-rør med innerdiameter inntil 5,0 mm og med inntil 48 fiber
E: OPGW-rør med innerdiameter fra og med 5,1 mm og med inntil 96 fiber

3. Avmantling av kabel, kutting av rør
Se eget datablad for beskrivelse av montering og festemateriell for
kveilekryss.
Stort kveilekryss (402920):
Pass på at gaffelen til feste av monteringsplata har åpningen opp når
kveilekrysset monteres. Se bilde 3.1.

3.1 Stort kveilekryss

Lite kveilekryss (402912):
Kveilekrysset har to fastmonterte bolter for feste av monteringsplata. Pass på
at disse vender ned når kveilekrysset monteres. Se bilde 3.2.

3.2 Lite kveilekryss

Kabel fra
masta
Merke

Kabelen kan føres ned på høyre eller venstre side av krysset etter behov.
Monteringsplata festes på motsatt side av kabelnedføringen (gjelder stort
kveilekryss - 402920).
3.3 Overlengde stort kveilekryss

Kabel fra
masta

Merke

Beregn overlengdebehov ved å kveile kabelen 4 runder og sett en merketape i
overkant av monteringsplata (se bilde 3.3 eller 3.4). Kveil så kabelen 1 runde
til og sett ett nytt merke i overkant av monteringsplata. Pass på at det er
minst 3.2 m igjen til enden av kabelen.

3.4 Overlengde lite kveilekryss

Start avmantling på 2. merke, hvis noe går galt har man slakk til å starte på
nytt fra 1. merke. Se figur 3.5.
1. merke

2. merke

OPGW-rør
3.5
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3A. Avmantling av kabler med ytterdiameter inntil 19 mm

OPGW-rør

Krympestrømper

Tape

3.6

Tre på to krympestrømper på kabelen. Dersom kabelens diameter er under
16 mm benyttes strømpene merket 33/8 og 16/5. Er kabelen mellom 16 og 19
mm benyttes strømpene merket 50/16 og 33/8.
Avmantle kabelen 3,2 m. Sikre endene av kordellene med tape før de kuttes.
Kutt deretter OPGW-røret 6 cm utenfor avmantlingspunktet. Det kan være
nødvendig å fjerne røret i flere mindre deler. Se figur 3.6.

3B. Avmantling av kabler med større ytterdiameter enn 19 mm

Slangeklemme

Tape
Krympestrømpe

OPGW-rør

Ø max 16, min 8 mm

3.7

Tre på den største krympestrømpen (merket 50/16). Avmantle kabelen 3,2 m.
Kutt deretter røret 6 cm utenfor avmantlingspunktet. Det kan være
nødvendig å fjerne røret i flere mindre deler. Sett en slangeklemme 23 cm inn
på kabelen slik tegning 3.7 viser, og bøy opp det ytterste kordell-laget her.

Sikre de resterende kordeller med tape. Se bilde 3.8.

3.8
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4. Montering av installasjonssett
Finn passende endehylse ved å teste mot avmantlet rørstump. (Endehylsen
benyttes for å beskytte fibrene mot grader som oppstår innvendig i
OPGW-røret når dette kuttes.) Ved bruk av rørkutter type 3.70141-01 utelates
endehylse.
Tre fibrene inn i endehylsen gjennom den smale enden, og skyv deretter
endehylsen inn i OPGW-røret. Se bilde 4.1.

4.1

Rens all fri fiber for alt fett i hele den tilgjengelige lengden. (benytt rensesett
4415). Velg plastrør eller spiralstrømpe for videre føring av fibre i boksen.
(Spiralstrømpe hvis elfenbensfarget endehylse, ellers rør.)
Tre inn fibrene i plastrøret/spiralstrømpen og fest mot endehylsen. (Utenpå
eller inni er avhengig av valgt hylse og rør.)

4.2

Klipp av 7 cm av krympestrømpen fra installasjonssettet og tre inn på
spiralstrømpen/ plastrøret og ca. 2 cm inn på OPGW-røret. Se bilde 4.2 og
figur 4.3. Krymp sammen.
4.3

Ved spiralstrømpe:
Tre på resten av krympestrømpen (3 cm) på den andre enden og krymp fast
(dette gir feste til strips når det skal festes til skjøtekassetten).
Se bilde 4.4.
4.4

Pass på at OPGW-røret er fettfritt (benytt rensesett 4415).
Klipp av ca. 1,5 cm vulktape (følger kabel-gjennomføringene). Strekk og tvinn
denne rundt OPGW-røret for å skape tetting mot vann. Ved flere rør i kabelen
må hvert rør og rommene mellom dem vulkes.

4.5

Krympestrømpe (krympet)

Krympestrømpe som skal krympes

Vulk

Tape

Ved kabeldiameter inntil 19mm:
Tre den minste av krympestrømpene som ble tredd over kabelen tidligere
over vulktapen. Skyv den inntil tidligere krympet strømpe uten overlapp krymp. Se figur 4.6 og bilde 4.7.

4.6

Ved kabeldiameter over 19mm:
Tre krympestrømpen merket 16/5 inn på plastrøret/spiralstrømpen og inn
over kordellene. Skyv den inntil tidligere krympet strømpe uten overlapp krymp. Se figur 4.6 og bilde 4.7.

4.7
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5. Innredning i boksen, innfesting av kabel
O-ringen og styreringen legges til side mens boksen innredes.
Innred boksen med de tre føringsbøylene slik bilde 5.1 viser.
Hvis ønskelig, monter boksen på kveilekryssets monteringsplate allerede nå.
Se side 8 for beskrivelse (bilde 8.4 med tilhørende tekst).
Det anbefales å feste monteringsplata med tvinger eller lignende til et
arbeidsbord.

5.1

Tilpass om nødvendig medfølgende reduksjonsstykker til kabelens tykkelse
(inkludert krympestrømpen) før den monteres på kabelen. Se bilde 5.2.

5.2

1 cm

De løse kabelgjennomføringene kan man med fordel forsegle før de monteres
på skjøteboksen da det er enklere å komme til under forseglingen.
Se bilde 5.3.
Ved kabeldiameter over 19 mm:
Tre krympestrømpen merket 33/8 over fibre, rør og reduksjonsstykke helt til
den stopper i de oppbøyde kordellene.

5.3

For alle kabeldiametre:
Tre kabel og reduksjonsstykker gjennom kabelgjennomføringen. Juster
kabelen slik at den forrige krympede strømpen synes 1 cm utenfor
kabelgjennomføringen. Se bilde 5.3.
Trekk gjenværende krympestrømpe over kabelgjennomføringen og krymp
fast.

Ved kabeldiameter over 19 mm:
Rett ut kordellene som ble bøyd ut tidligere og fest dem på utsiden av
kabelgjennomføringen med tape. Trekk krympestrømpen merket 50/16 over
det hele og krymp. Fjern slangeklemmen.
For alle kabeldiametre:
Monter blindplugger i hull som ikke skal brukes, monter så
kabelgjennomføringen på boksen. Benytt flensmutternøkkelen
(spesialverktøy fra Tykoflex).
Kontroller at O-ringene ligger korrekt.
5.4
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6. Fiberføring
Kveil strømpen/røret 1,5 runder i bunnen av boksen gjennom føringsbøylene.

6.1

Monter kassettholderen på boksen. Se bilde 6.2.
Holderen finnes som rett og vinklet, hvilken som benyttes er avhengig av om
boksen ligger eller står på høykant ved installasjonen. Se også bilde 8.1 på
neste side.

6.2

Ta av kassettlokket ved hjelp av vist verktøy fra verktøysettet. Monter
kassetten på kassettholderen.

6.3

Strips fast enden av røret/spiralstrømpen i den første kassetten. Kveil opp de
første fibrene i denne kassetten. (Anbefalt inntil 24 fibre pr. kassett, maksimal
kapasitet er 36 fibre pr. kassett.). Overskytende fibre føres gjennom kassett 1
til utgangen på motsatt side, og fordeles der i inntil tre plastrør for føring
videre til de øvrige kassetter, ett rør til hver tilleggskassett. Rørene festes til
kassettene med strips. Ved flere enn ett rør videre anbefales å merke disse
med kassettnummer (2, 3, 4). NB: Rørene skal IKKE kuttes, men legges en
runde i boksen før de festes til kassettene fibrene skal skjøtes på. Se bilde 6.4.
Det anbefales å sette på kassettenes lokk etter hvert som fibrene er lagt inn,
slik at kassettene kan stables i høyden på kassettholderen uten fare for å
knekke fibre i underliggende kassetter.
6.4

Installasjonen gjentas fra begynnelsen for resterende OPGW-kabler som skal inn i boksen.
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7. Avmantling av kanalkabel

Strekkelement

Fiberrør

Nummerering

7.1

Kanalkabel avmantles som vist på figur 7.1.
Merk at kanalkabel ikke skal benytte krympestrømpe inne i kabelinngangen,
og derfor kan ha diameter opp til 24 mm.
Forseglingssett velges ut i fra valgt kabelinngang. For faste kabelinnganger på
TKG-boksen benyttes forseglingssett med krympestrømpe 33/8 (varenummer
11219400). Hvis kabeldiameter er mindre enn 8 mm bygges kabelen opp med
krympestrømpe med lim.

8. Skjøting, montering av skjøteboks
Kassettene 2 og oppover (dersom montert) flyttes over på den
kassettholderen som ikke benyttes til skjøting, montert på motstående side av
boksen.
Skjøt fibrene i hver kassett, begynn med kassett 1. Skjøtehylsene holdes fast i
sporene på kassettene vha. medfølgende gummisnøre som klippes til
passende lengder. Det er plass til 4 skjøtehylser pr. spor.
Kassettene settes inn i boksen etter hvert som man blir ferdig med dem, dvs.
kassett 1 skal ligge underst. Flytt neste kassett over på den ledige
kassettholderen og fortsett skjøtingen i den.
8.1

Gjenta installasjonen fra begynnelsen av kapittel 7 for resterende kanalkabler som skal inn i boksen.

Demonter kassettholderne, sett på styreringen og O-ringen - se bilde 8.2. Sett
sammen og lukk boksen.

8.2
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Klemringen skal strammes til avstanden mellom lokk og base er 2-3 mm.
Dette kan inspiseres i det åpne området under strammeskruen.
Se bilde 8.3.
Pass på at kveilekryssets monteringsplate snus rett vei slik at den er klar til å
monteres på motsatt side av kabelnedføringen ref. bilde 3.3 (gjelder stort
kveilekryss - 402920).
Monter boksen øverst på monteringsplata med medfølgende mutre om dette
ikke allerede er gjort. Pass på å ikke få for stor vridning på kabelen før
kabelklemmene er festet godt.
8.3

Forsikre deg om at kabelklemmene er av riktig størrelse i forhold til kablenes
diameter slik at kablene holdes ordentlig fast. De må klemmes så godt fast at
kabelen ikke kan vri seg. Ved dårlig tilpasning mellom kabel og klemme
benyttes aluminiumstape for utforing.
Fest kablene til monteringsplaten med kabelklemmene. Den medfølgende
platen skal mellom selve klemmen og skruehodene. Klemmene festes slik det
passer i de to linjene med avlange spor. Det skal benyttes to klemmesett til
hver kabel. Se bilde 8.4.
8.4

8.5 Stort kveilekryss

Fest monteringsplata til krysset (illustrert på bildene 8.5 og 8.6).

8.6 Lite kveilekryss

Foss AS
Postboks 3614
3007 Drammen
Telefon 32 21 08 00
Telefaks 32 21 08 08
firmapost@foss-as.no
www.foss-as.no
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Selv om man har vært nøye med å sikre korrekt informasjon i dette dokumentet (inkludert tegninger og bilder), så garanterer ikke FOSS AS for
nøyaktigheten eller fullstendigheten av materialet og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med bruken av informasjonen. Materialet kan
inneholde unøyaktigheter og trykkfeil. FOSS AS påtar seg ikke under noen omstendighet ansvar for eventuelle direkte, indirekte, følgeskader,
straffeerstatning, spesielle eller tilfeldige skader som skyldes eller kan knyttes til salg, videresalg, bruk av, eller misbruk av de beskrevne
produktene. Brukere av FOSS AS sine produkter må gjøre sin egen vurdering av egnetheten til hvert produkt for hvert konkrete bruksområde.
FOSS AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle feil, unøyaktigheter, utelatelser eller andre feil eller ubetimeligheter eller
manglende gyldighet av informasjon i dette dokumentet.
Det er forbudt å bruke eller kopiere fra dette dokumentet til andre formål enn det er ment for.
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