KRAMFORS KOMMUNNÄT

5 steg till
fiberanslutning
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..
..
fastighetsagaren
gor
..
en kabelutsattning

www.ledningskollen.se
Här kan du enkelt kolla om det finns ledningar i det område där du vill gräva.
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..
grav
.. en fara
for fiberslangen

Fastighetsägaren gräver en fåra mellan önskat intag på villan och den ihoprullade
slangen vid tomtgränsen.

Gräv ett spår med en mindre spade. Slangens ytterdiameter är ca 7 mm.

Rek. grävdjup inom tomtgräns minst 30 cm. Rek. grävdjup utanför tomtgräns minst 60 cm
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placera slangen
i faran
3 m överskott

• Hanteringen av slangen kräver stor försiktighet. Minsta böjradie på slangen är 30
cm, ungefär som runt en fotboll.
• Uppstår det veck eller klämskador på slangen behöver den bytas ut direkt.
• Fyll på med ca 10 cm jord ovanpå fiberslangen innan det gröna markeringsbandet
läggs ut.
• Markera tänkt fiberintag på ytterväggen med väderbeständig märkning: ”Fiber”.
• Borra gärna hålet i väggen så fort som möjligt.
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borra..hal
i husvaggen

Fastighetsägaren borrar ett hål i väggen. Lättast borras hålet inifrån fastigheten
ej längre än 1,2m från ett eluttag. Borrhålet i väggen bör vinklas nedåt/utåt.
Kravställd diameter på borrhålet är minst 20 mm. Kund ska föra igenom ett
20 mm VP rör igenom hålet.

Något vinklad och
20 mm i diameter
Max 1,5 m
Eluttag i
närheten

Tänk också på att CPE inne ska sitta minst 20 cm från golvlisten.
Väggbox på utsidan kommer monteras över det borrade hålet.

SLANGINGÅNGAR I TJÄNSTEFÖRDELAREN

På bilden nedan ser du området där hålet i väggen måste hamna, Du kan
använda mallen som medföljer för att planera så att hålet borras på rätt ställe.
Tänk på att CPE ska monteras minst 20 cm från golvet så att kablar kan anslutas
underifrån och att utrymme finns på höger sida för anslutning av nätverkskablar.

Område som ska
täcka borrhålet i
yttervägg.

5

vart arbete - indragning
av slang (installation)

Väggbox monteras på yttervägg över det förborrade hålet, är inte borrhålet gjort
så kommer installationstiden att fördröjas.
Tekniker ringer och bokar tid för installation av CPE inomhus efter att väggbox är
monterad.
Efter installation - strömsätt utrustningen
OBS! Flytta undan eventuella möbler som kan utgöra hinder vid installationen.
Minst 1 kvm fritt utrymme vid borrhål in och utvändigt.
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Borrhålet i yttervägg ska vara inom
detta markerade område.

Borrhåls område

Monteringsmall av
scala.
monteringsmall
avCPE
cpei original
i originalskala

