včetně příslušenství

Optické kabely

Kabely
s vytažitelnými
elementy
(riser kabely)
12, 24, 48 vláken

Optické kabely

Riser kabely 12, 24, 48 vláken a příslušenství
Kabely pro postupné připojování zákazníků (Riser kabely) jsou speciální konstrukcí vnitřního kabelu
se suchou konstrukcí central tube, který umožňuje jednoduché vytažení konkrétní trubičky s vlákny
z vertikální části kabelu a její následnou instalaci horizontálně směrem k zákazníkovi. Kabely pro postupné
připojování zákazníků se používají pro postupnou realizaci rozvodů ve více bytových objektech, zpravidla ve
stávajících bytových domech. Zákazníci jsou z instalovaného kabelu napojováni postupně, podle toho jak
požádají o připojení na optickou síť.
Kabel pro postupné připojování zákazníků představuje vnitřní kabel dle EN 60794-2-20, plně
dielektrické konstrukce, s LS0H pláštěm odolným proti šíření plamene. Kabel je dostupný s 12, 24 a 48
optickými vlákny dle specifikace ITU-T G.657.A , uloženými v separátních trubičkách. Každá trubička potom
obsahuje jedno kolorované vlákno.
Kabel je nainstalován vertikálně jako páteřní vedení, ze kterého jsou vydělovány samostatné
vláknové jednotky pro jednotlivé zákazníky. Vydělování probíhá tak, že se pomocí speciálního nástroje
vyřízne do kabelu „okno” (otvor vyříznutý do pláště) v patře zákazníka a dále další „okno” o příslušný počet
pater výše (v případě kabelu napojeného na vnější síť na patě domu a instalovaného směrem vzhůru).
Vertikální vzdálenost mezi oběma „okny” by měla s určitou rezervou odpovídat délce vlákna v trubičce, které
je potřeba následně nainstalovat horizontálně směrem k zákazníkovi.
Ve „vzdáleném okně” (o několik pater výše) se přeruší příslušná trubička s vláknem a vytáhne se
z pláště „oknem” na patře zákazníka. Takto vytažená trubička s vláknem se potom instaluje jako vodorovná
část rozvodu k zákaznické optické zásuvce. Bližší informace viz. detailnější montážní návod na
následujících stranách tohoto katalogového listu.

LS0H plášť
se zvýšenou odolností
proti šíření plamene

Trubička (buﬀer)
s vláknem
(vlákna1 - 12)

Označení místa uložení
tahového členu

Tahový člen

Riser kabel je tvořen měkkým LS0H pláštěm
pro vnitřní instalace v budovách, který obsahuje dva
tahové členy, rozložené po 180°. Tahové členy
v plášti slouží zároveň jako ochrana proti nežádoucímu hlubokému proříznutí kabelu. V místě
uložení tahových členů jsou z vnější strany pláště
identifikační drážky, které pomáhají při volbě místa
na plášti, kde může být realizován řez pro vytvoření
okna v plášti kabelu.
Uvnitř pláště jsou potom volně uloženy
jednotlivé trubičky s vlákny (buffery). Trubičky s vlákny jsou identifikovány barvou a černými proužky.
Jeden černý proužek označuje vlákna 1–12 a dva
černé proužky vlákna 13–24, tři proužky vlákna
25–36 a konečně čtyři proužky vlákna 37–48. Prostor
v kabelu je částečně plněn práškem.
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Trubička (buﬀer)
s vláknem
(vlákna13 - 24)

Kolorované
optické vlákno

Tahový člen

Technická data kabelu
12

Počet vláken

24

48

kolorované vlákno, viz následující strana

Značení vláken

ITU-T G.657.A1

Typ vlákna

0,9 mm

Průměr trubičky s vláknem

easy stripping buffer

Typ trubičky s vláknem
Značení trubiček s vlákny
Vnější průměr pláště
Jmenovitá tloušťka pláště

kolorované trubičky rozlišené proužky, viz následující strana
8,5 mm

12 mm

14,5 mm

1,75 mm

2,5 mm

2,5 mm

2 × GRP (Glass Reinforced Plastic)

Tahové prvky
Průměr tahového prvku

Ø 0,7 mm

Ø 1 mm

Ø 1 mm

bílá, odstín slonová kost

Barva pláště
68 kg/km

135 kg/km

185 kg/km

při zátěži

170 mm (20×OD*)

240 mm (20×OD*)

290 mm (20×OD*)

bez zátěže

85 mm (10×OD*)

120 mm (10×OD*)

145 mm (10×OD*)

Hmotnost kabelu
Minimální poloměr ohybu kabelu

Rozsah teplot
provozní

-10 až +60 oC

instalační

-10 až +40 oC **

skladovací

-10 až +60 oC

Maximální krátkodobá tahová zátěž
(dle IEC & EN 60794-1-2 E1 )

150 N

Destrukční tlaková zátěž
(dle IEC & EN 60794-1-2 E3)

300 N

300 N

500 N/ 10 cm (max. 15 minut)

na bubnu
Balení
*) OD - Outer Diammeter - průměr kabelu
**) při instalaci v rozsahu teplot -10 až +5 oC se doporučuje předchozí skladování kabelu
při teplotě 20oC po dobu mim 24 hodin

Trubičky
(buffery)
s vláknem

Detailní Color Code trubiček a vláken naleznete na následující straně
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Oranžová
Zelená
Hnědá
Šedá
Bílá
Červená
Černá
žlutá
Fialová
Růžová
Tyrkysová

Oranžová
Zelená
Hnědá
Šedá
Bílá
Červená
Sv. zalená
žlutá
Fialová
Růžová
Tyrkysová

Oranžová
Zelená
Hnědá
Šedá
Bílá
Červená
Černá
žlutá
Fialová
Růžová
Tyrkysová

Oranžová
Zelená
Hnědá
Šedá
Bílá
Červená
Sv. zalená
žlutá
Fialová
Růžová
Tyrkysová

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Modrá

Vlákno

Zelená
Hnědá
Šedá
Bílá
Červená
Černá
žlutá
Fialová
Růžová
Tyrkysová

Zelená
Hnědá
Šedá
Bílá
Červená
Sv. zalená
žlutá
Fialová
Růžová
Tyrkysová

Tyrkysová

Růžová

Fialová

žlutá

Sv. zalená

Červená

Bílá

Šedá

Hnědá

Zelená

Oranžová

Modrá

Trubička

Tyrkysová

Růžová

Fialová

žlutá

Černá

Červená

Bílá

Šedá

Hnědá

Zelená

Oranžová

Modrá

Vlákno

Skupina vláken s 2 proužky

Oranžová

Oranžová

Vlákno
Modrá

Modrá

Trubička

Skupina vláken s 1 proužkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Modrá

Trubička

Skupina vláken se 4 proužky

Modrá

Vlákno

Modrá

Trubička

Skupina vláken s 3 proužky

Optické kabely

Riser kabely 12, 24, 48 vláken a příslušenství
Barevný kód (Color Code) vláken a trubiček
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Vlákna a trubičky využívají standardní color code, vlákna 1–12 jsou značena jedním černým
proužkem, vlákna číslo 13–24 dvěma proužky a vlákna číslo 25–36 třemi proužky a vlákna 37–48.
Vlákna číslo 8, 20, 32 a 44 jsou z důvodu barevného rozlišení uložena ve světle zelené trubičce
s příslušným počtem proužků, avšak obsahují standardní černě kolorované vlákno.

l

Kabel se nařezává speciálním nástrojem,
nástroj vedeme středem mezi
tahovými prvky.

Do nástroje se vkládá vymezovací podložka podle průměru kabelu.
Řez se vede mezi tahovými prvky kabelu. Provede se řez, ideálně
v délce l = 50 až 60 mm. Tahové tyče slouží zároveň jako ochrana
proti nežádoucímu hlubokému proříznutí pláště kabelu. Nástroj je
vybaven vodící lištou, která zajišťuje jeho přesné
vedení po kabelu.

Objednací kód nástroje:

680 200 000

Katalogový list a návod k použití naleznete
na stránkách www. ofacom.cz v sekci produkty/nářadí
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Optické kabely

Riser kabely 12, 24, 48 vláken a příslušenství
Kabel pro postupné připojování zákazníků (riser kabel) se instaluje ve vertikální části do vhodného
prostoru (stoupací šachty a podobně) ze kterého bude možno následně co nejsnadněji instalovat přípojky
k zákazníkům. Podle velikosti bytového domu instalujeme jeden kabel nebo paralelně více kabelů, které
budou napojovat vždy konkrétní množinu pater. V případě instalace více kabelů je nutné kabely v každém
patře označit, a nejlépe popsat i informací, která patra mohou být z konkrétního kabelu napojována.
V nejvyšším patře je nutné realizovat délkovou rezervu celého kabelu, úměrnou délce potřebné pro napojení
zákazníků v tomto patře. Na spodním konci je kabel (nebo kabely) zaveden do rozváděče (přechodové
skříně, multioperátorového boxu, …), kde budou vlákna propojena (konektor, svar, …) na přívodní kabel.
Pokud chceme napojit zákazníka v konkrétním patře, instalujeme jako první v úseku „Riser kabel
-zákaznická zásuvka” horizontální mikrotrubičku 5/3,5mm, do které bude následně nainstalována trubička
s vláknem. Minimální poloměr ohybu při instalaci trubičky je 50 mm. Mikrotrubička na straně kabelu končí
těsně u kabelu tak, aby mohla být následně zavedena do příslušného odbočovacího členu instalovaného na
kabel v místě odbočení. Na straně zákazníka bude mikrotrubička zavedena do zásuvky.
Dále odměříme potřebnou délku vláknové jednotky s přiměřenou rezervou. O potřebný počet pater
výše (úměrně horizontální délkové rezervě) vytvoříme v kabelu okno a přestříhneme vybranou trubičku
s vláknem (na obrázku vlákno číslo 10, fialová s jedním pruhem). V patře s napojovaným zákazníkem potom
vytáhneme z kabelu takto připravenou trubičku s vláknem, kterou budeme
následně instalovat do připravené mikrotrubičky (viz odstavec dole). Pokud
je délka vytahované jednotky ve vertikální části větší než 10m, uděláme do
kabelu další pomocné okno. Všechna vytvořená okna v kabelu následně
překryjeme zvoleným plastovým krytem.
Délková rezerva pro napojení
účastníků v posledním patře

Patro s přerušením
vláknové jednotky

Patro s napojovaným
zákazníkem
Optická
zásuvka
Mikrotrubička
5/3,5 k zákazníkovi.

Napojení na přívodní kabel
v přechodovém rozváděči

Trubička s vláknem bude po vytažení z pláště
kabelu instalována do připravené vnitřní trubičky
LSHF 5/3,5 mm. Trubičku s vláknem lze na kratší
vzdálenosti nainstalovat tak, že se ze strany kabelu
do trubičky postupně s opatrností zasune (postupně nastrká) až do zásuvky
zákazníka. Na delší vzdálenosti je vhodnější trubičku s vláknem zatáhnout
pomocí zatahovacího lanka. Pro tento účel lze s výhodou použít vnitřní
mikrotrubičku s předinstalovaným lankem (viz objednací čísla na poslední
straně). Zatahovací lanka při instalaci trubičky vždy fixujeme (např.izolační
páskou), aby nedošlo k jejich náhodnému zatažení.
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Riser kabel Ø 12 mm

Objednací kódy viz strana 10

60

130

Odbočovací člen 1306 Riser Kabelu

Opravný kryt pro uložení 1 svaru pro trubičku 5mm
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Optické kabely

Riser kabely 12, 24, 48 vláken a příslušenství

22

180

42

Objednací kódy viz strana 10

Odbočovací člen 1804 Riser Kabelu
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Riser kabel Ø 12 mm

Lze doinstalovat držák pro
dva duplexní SC adaptéry

Prostor pro uložení
svarů (max. 16, 2 vrstvy)

107

182

Prostor pro uložení
rezerv vláken a bufferů

Fixace pro 2 × 4
odcházející trubičky nebo
kabely, max. Ø 5.5 mm

Odbočovací člen 1811 Riser Kabelu
(bílá barva)

Objednací kódy viz strana 10

Odbočovací člen 1811 Riser Kabelu
s nosnou maskou pro dva duplexní
SC konektory. Nosnou masku je nutné
objednat zvlášť (705 001 001).
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Optické kabely

Riser kabely 12, 24, 48 vláken a příslušenství

Vnitřní Riser kabel 24 vláken

Odbočovací člen
1306 Riser Kabelu

Odbočovací člen
1804 Riser Kabelu

Odbočovací člen
1811 Riser Kabelu

Nástroj na odpláštění
Riser kabelu OFA

Opravný kryt pro uložení
1 svaru pro trubičku 5mm

Objednací
číslo

Počet
trubiček
s vláknem

Název

RISER-12F-SM7A-085-FP

Vnitřní Riser kabel, 12x1 G.657.A1, OD 8,5 mm

12

RISER-24F-SM7A-120-FP

Vnitřní Riser kabel, 24x1 G.657.A1, OD 12 mm

24

RISER-48F-SM7A-145-FP

Vnitřní Riser kabel, 48x1 G.657.A1, OD 14,5 mm

48

*) vnější rozměry v [mm]

Rozměry*

Počet výstupů

705 001 306

Odbočovací člen 1306 Riser Kabelu

130×60×40

4

705 001 804

Odbočovací člen 1804 Riser Kabelu

180×42×22

4

705 001 811

Odbočovací člen 1811 Riser Kabelu

182×107×35

8

705 001 001

Držák pro 2×DuplexSC do odb. členu 1811

705 000 201

Oprav. kryt pro 1 svar pro trub. 5mm

85×18×15

-

620 310 005

Mikrotrubička LSZH 5/3,5 mm

690 301 512

Mikrotrubička bílá LSZH 5/3,5 mm s předinstalovaným lankem

680 200 000

Nástroj na odpláštění Riser kabelu OFA
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