Instruktion indragning av fiber
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Du kommer att få en mediaomvandlare (CPE) som du skall montera på lämplig plats i huset.
(Så nära TV:n som möjligt) Till denna kommer du ansluta utrustning som TV-box och trådlös
router.
Från överlämningspunkten utomhus (den vita plastboxen) till mediaomvandlaren skall du
själv dra en anslutningskabel (fiberpatchkabel). Lämpligen dras denna genom yttervägg
genom ett 16mm VP-rör (el-rör) eller liknande (för att få igenom kontakten). Borra snett som
på skissen för att undvika vatteninträngning. Fiberpatchkabeln är vit och ca 4mm tjock och
kan med fördel fästas mot golvlisten med vanliga kabelklammer. Var försiktig så att dessa inte
klämmer för hårt kring kabeln. Undvik kraftiga böjar (min böjradie 30mm).
I båda ändar på fiberpatchkabeln finns en blå kontakt. Längst fram på kontakten finns ett litet
plastskydd som skall tas bort innan inkoppling. Var extremt försiktig så att kontakten inte blir
smutsig då skyddet är avlägsnat, då kommer kommunikationen inte att fungera!
Kontakterna kopplas in i mediaomvandlaren och i ÖP-boxen. Även här finns ett skydd som
skall avlägsnas och även här måste man vara extremt noggrann med renligheten!
Du måste välja längd på fiberpatchkabeln! Se ut en lämplig plats för mediaomvandlaren och
mät avståndet till ÖP-boxen på husväggen. Välj så kort kabel som möjligt för att slippa en
kabelhärva. Kabeln finns i standardlängderna 3m, 7m, 11m och 15m. Klicka på denna länk för
att välja kabellängd.
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Principskiss indragning i byggnad

Yttervägg
Vit fiberpatchkabel som
dras av husägaren från ÖP
till mediakonverter, erhålls
av föreningen.

Mediakonverter som kommer att
levereras av kommunikationsoperatör
placeras på lämplig plats inomhus.
16 mm VP-rör
Överlämningspunkt (ÖP) fiber
Plastbox ca 15x20x4cm,
monteras av entreprenör

Kabelskydd U-profil
Monteras av entreprenör
Den markförlagda slangen dras upp på
vägg till lämplig placering av ÖP
Förläggningsdjup min 40cm

Slang för fiberblåsning 14/10mm

Grönt markeringsnät läggs ca 10cm över slangen

