
Mikro-csőkötegek az FttX-ben



Emtelle szakmai történelme

MDU – Do It Right First Time

• 15 év tapasztalat mikrocsőkötegek 

gyártásában

• Emtelle technológia

• Körülbelül 250 alkalmazott világszerte

• Irodák az Egyesült Királyságban, 

Európában, Ázsiában, Amerikában és 

a közel-keleten is

• Igazgatóság a skóciai Hawick-ban

• Gyárak Skóciában és Dániában

• A csoport igazgatósága Genfben 

• A csoport eladásai elérik a 9 milliárd $



Exim Kábel bemutatkozása

Állandó raktárkészletünk az alábbi típusokból áll:

QV földkábelek Ql légkábelek

Qf fali kábelek Switch kábelek

Vasúti kábelek Vasúti kábel-kötési anyagok

Optikai kábelek Optikai légkábel szerelvények

Erősáramű kábelek Híradástechnikai vezetékek

Védőcsövek Mikro-csövek

Fa oszlopok Betongyámok

A budapesti székhelyű Exim Kábel Kft., 

speciális anyagok és kábelek lehető 

legszélesebb skáláját kínálja immáron 9 

éve. Új telephelyünknek köszönhetően 

még nagyobb raktárkészlettel állhatunk 

partnereink rendelkezésére.



A mikro-cső mint megoldás

• Alkalmazás:

• Területe

• Módja

• Feltétele

• Előnye

• Termékek:

• Mikrocsövek

• Kötődobozok

• Befújó egységek

• Szálrögzítő csomagok



Nagy számú előfizetők bekötése



Intelligens közlekedési eszközök



Egy „átlagos” hálózat összetevői



Közvetlenül a földbe fektetve, 

vagy csőbe húzva.

Személyreszabott

konfigurációk
Különleges környezetben

Gyárilag

befújva

Csőkötegek



Mikro-csövek és optikai kábelek védelme



Kábeles megoldások fejlesztése

•Mini-kábel konfigurációk teljes portfóliója

12,24,48,72,96,144f  G.652d

• Befúvó szál 2,4,8,12 szállal

G.657a,OM1,OM2,OM3,OM4



Befúvásra alkalmas könnyített optikai kábelek

Ahol 24-96 szálas optikai kábel kell, 
alkalmazhatunk könnyített mini kábeleket.

Az FTTH felhasználói leágazáshoz 1,2,4 
esetenként 8 vagy 12 szál szükséges.

Itt alkalmazhatjuk a Fibre Unit-ot, amiből az 
összes erősítés el lett távolítva. Ez kiváló 
tulajdonságokkal rendelkezik a befújás során, 
mivel nagyon kis súllyal  és átmérővel 
rendelkezik.



Telepítési módszerek

Közvetlenül a földbe 
fektetve (DB)

Védőcsőbe telepítve 
(DI)

Földbe ekézve

Aszfaltba vágva

Csatornában Oszlopokra telepítve



LPM = Bármilyen ésszerű 
10mm-es és 12mm-es 
csőkombináció egy PE 
csőben.

Laza védett mikro-csőkötegek

4 Alapvető cső méret:



Tömör védett mikro-csőkötegek

B  Közvetlenül a földbe fektetett (DB)

B Csőbe telepített (DI)

B Erősített földbe fektetett (DBR)

B Termesz ellenálló (DBT)

B Alacsony tűzveszélyű (LFH)

B Primer cső méretek (mm)

3/2.1,   5/3.5,   8/6,   10/8,   12/9.4

Csövek száma

1,  2,  4,  7,  12,  19,  24

Speciális/Hibrid csövek egyéni megrendelésre



 

Az alumínium réteg előnyei

• Extra erősítés

• Nedvességzáró

• Teljes felületű védelem

• Tartja a termék alakját

Közvetlenül földbe fektetetve (DB)

Közvetlenül földbe fektethető, amennyiben az árok 

szakszerűen volt előkészítve

Alumínium 

nedvességzáró réteg
LDPE cső

MDPE köpeny

HDPE külső köpeny

A megerősített termékek üvegszál erősítéssel vannak ellátva



Csőbe telepített termékek (DI)

Meglévő PVC vagy HDPE csövekbe vannak 

telepítve befújással vagy húzással és nem 

alkalmazhatóak közvetlenül földbe fektetve.

Alumínium nélkül + alacsony súrlódású külső köpennyel

Könnyített csőbe telepített termékek (DIS)

Megjegyzés: A DIS változatot nagyobb távolságokra lehet befújni 

egy HDPE csőben



Oszlopokra telepítve

Kúpos szorító

Fig-8 cső

Univerzális konzol

Drop kábel

Kötéslezáró

J-Kampó



LFH

Alumíniummal is gyártható az 

alaktartás miatt.

Vagy acél réteggel a patkányok ellen.

Vagy üvegszál erősítéssel.

Megerősitett alacsony tüzveszélyességü (LFR)

Alagutakban alkalmazva

Az LFH kötegek nehezen 
égnek, még felfelé is

IEC 60332-1

test



Fibre Unit Kialakítások

B 2,4,8 és 12 optikai szál

B Akril belső puffer réteg

B Hőre lágyuló műanyag külső réteg

B Gél mentes – nem kell tisztítani

B Átmérő 1-1.6mm a szálszámtól függően

Szálátmérők (mm)

B 2 fu ~ 1.07 +/-0.05

B 4 fu ~ 1.07 +/-0.05

B 8 fu ~ 1.50 +/- 0.05

B 12 fu ~ 1.6 +/-0.05

4 fu 12 fu



Csatlakozók

Felhelyezéséhez speciális szerszám szükséges

Csatlakozó felhelyezése 
záróeszköz használata után

HelyesHelytelen



Egyéb csatlakozók

• A zárókupakot mindig rá kell helyezni a 

használaton kívüli csövekre.

• Egy gázzáró csatlakozón keresztül lehetséges fújni a 

Fibre Unit-ot de a vízzáró csatlakozón keresztül nem 

minden esetben.

• Csak 2 és 4 szálas Fibre Unit fér át a 3 és 5 

milliméteres vízzáró csatlakozón.



Kötéslezáróval, vagy nélküle?



Kötéslezárók

• Csőleágaztató kötéslezáró doboz

• Y leágaztató kötéslezáró doboz

• 24 utas csőelosztó

• Előfizetői leágazás

• Befújt optikai szál lezáró

• Hellermann kültéri Flex.Point



Szálrögzítés

• Feszülés: Lock-and-Block

• Vízzárás: Lock-and-Block

9312



Rögzítés

A szálegység védőrétegét le kell fejteni, hogy 

lehetővé tegyük a gyanta használatát 

Mikrocső Optikai szálak 250 micronos szálakSzálegység védőrétege

Fibre Unit

Csatlakozó Szár Védőcső

Gyanta beöntése





Víz a csövekben

• Egy megfelelően lezárt rendszerbe a víz nem juthat be!

• A vizet egy 4 Bar-ral befúvott szivaccsal vagy tisztító fejjel el lehet 

távolítani.



Az épületbe belépés követelményei

Előfizetői

csatlakozás

DI Csőköteg

Gas Block

LFH cső

Gas Block

Csőelzáró

CsőelzáróCső
2m Max

2m Max

Nagyipari felhasználók esetén, a fenti két útvonal, elhelyezése meglehetősen távol 

esik egymástól



Alapvető telepítési elmélet

Az optikai egység légnyomás által kerül befújásra.

A levegő a cső vége felé terjed, ezért alacsony sebességgel indul, de a

végéhez közeledve jelentősen felgyorsul

Kompresszor

10 Bar légnyomás



Befúvó eszközök

Alkalmazás Befúvó gépek Becsült tolóerő

Fibre Unit 2A BT Befúvó fej 0.7kg

Fibre Unit Micro-Jet EM 25 2.5kg

Mini-Kábel ‘Breeze’ 16kg



Befúvó eszközök Fibre Unit-hoz

Alapvető eszközök Point to Point 

FU befúváshoz.

Kompresszor

Befúvó egység

Áramlás mérő készlet

Adagoló

Vezető kar



Befúvó fej vezérlő

Befúvó fej tároló 
retesz

Sebesség 
jelző

Távolság

Távolság 
alaphelyzet

Összesített távolság

Áram csatlakozó
24Vdc/110Vac

Befúvó fej csatlakozó

BE/KI 
kapcsoló

Gyűrődésérzékelő 
alaphelyzet

Sebesség 
állító

Gyűrődésérzékelő 
diódája

Feszültség visszajelző

Kábel tároló 
retesz

Blowing 
Unit 2004



FU Befúvó fej

Több méretü cső csatlakozó

Légzár

Hajlítás érzékelőVezető kerék

Vezető szorítóSzálegység



Az FttX jövője, trendek és 

fejlesztési irányzatok



FTTH rendszer telepítéseinek kulcsfontosságú kérdései

• Könnyen telepíthető, összeszerelhető és használható termékek

• Csökkentett szaktudást igénylő megoldások, ezáltal biztosítva a 

szerelési kockázatok csökkentését

• Költséghatékony és fejleszthető

• Alacsony költségvetésű építési technikáknak megfeleltetve lett 

kialakítva



Optikai kábelek miniatürizálása & Hálózati csövek maximalizálása

POP POP

Elosztási pont

96F ,144F & 

288F Mini-kábel

Kábel típus Kábel átmérő Cső külső/belső Befúvási hossz

96 FIBRE MINI CABLE (Nylon Coated) 6.4MM 10_8 2000m

96 FIBRE MINI CABLE 7.2MM 14/10 2000m

144 FIBRE MINI CABLE (24 FIBRES / TUBE) 7.9MM 16/12 2000m

144 FIBRE MINI CABLE (12 FIBRES / TUBE) 9.2MM 16/12 2000m

288 FIBRE MINI CABLE (12 FIBRES / TUBE) 10.5MM 18/14 1500m



POP POP‘Előre-kábelezett’ megoldások

Cső mérete Cső külső/belső Szállítási hossz

16/12 UPTO 96F 6000m

18/14 UPTO 144F 6000m

20/16 UPTO 288F 6000m

• Olcsó és gyors telepítési módszerek

Az alábbi alkalmazásban:-

• Fedetlen vágás

• Földbe ekézés

• Úttestbe vájva

Optikai kábelek miniatürizálása & Hálózati csövek maximalizálása



Hibrid kábel- és cső-kialakítások a hálózat minden részére

POP POP

‘FIG 8’ A

96 szál 7 X 7/4mm-ben

Földbe és csőbe fektetett

96 szál 7 X 7/4mm-ben

Földbefektetett

72 szál 4 X 14/10mm-ben

Földbefektetett

96 szál 4 X 18/14mm-ben



Optikai szálegységek előtelepítése a drop csövekbe, illetve csőkötegekbe

POP POP

Közepes fesztávú drop cső

4 X 12 előtelepített optikai szállal

Közvetlenül földbefektetett, vagy 

épületekbe illetve oszlopokra 

telepítve

PIFU DROP csövek

4-8mm

2 -12 szállal

Földbefektetett, vagy épületbe 

helyezett védőcsöves 

telepítéshez

Közvetlenül földbefektetett

csőkötegek

Kihúzható szálegységekkel



Előkészített, és igény esetén a külső dobozból, vagy belső rack-ből 

befújható  egységek

POP POP



Előrelépések az előfizetői bekötéseknél

Akna Előfizető

GRUNDOPIT Mikro-csőfurat az 

előfizetőhöz

Úttestbe vájt mikro-árok

DITCHWITCH ROTOWITCH

fúrás



Optikai szálegységek és csőkötegek hibrid alkalmazása

POP POP

COAX

Antennavezeték, a jövő 

igényeinek figyelembevételével

Betolható, négy réz-optika érpárból áll 

telefon/adat szolgáltatásra



Kötődobozok illetve lezárómentes kötések

POP POP

Lezárómentes  kötések:

4, 5, 7, 8, 10, 12, 14mm 

Előre szerelt lapos és dóm 

kötődobozok

Előre szerelt kötések az 

aknákban



Az előfizetői leágaztató dobozok

POP POP

Olcsó!

110mm tartaléktároló 

doboz

(LITTLE TOBY)

Földbeásott nagy doboz

(BIG TOBY)

Nyújtott kialakítás



Összefoglaló

• A kábelek további miniatürizálása és a csövek maximalizálása a beruházások 

összköltségének a csökkenését eredményezhetik

• Igény esetén illetve előre befújt rendszerek

• Előszerelés elősegíti:

– A hálózatépítés minőségét és sebességét

– Beruházási és üzemben tartási költségek csökkenése

• A hibrid konfigurációk lehetnek a hálózattelepítés következő generációja

– Hibrid kábel és csőkötegek földalatti és légi telepítésre

– Réz-optika hibridek

• Az előfizetői beruházási és üzemben tartási költségek csökkentése motiválja az új  

bekötési módszerek kidolgozását

– Termékek

– Telepítési technikák



Elérhetőségek

• Cím: H-2142 Nagytarcsa, Naplás út. 6

• Telefon: +361 323-1097

• Mobil: +3630 297-7378

• Email: kereskedelem@eximkabel.com ; zskovacs@eximkabel.com

• Weboldal: www.eximkabel.com ; www.emtelle.com

• Online katalógus: http://www.emtelle.com/emtelle-fibreflow-catalogue/

• Youtube channel: https://www.youtube.com/user/Emtelle1
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mailto:zskovacs@eximkabel.com
http://www.eximkabel.com/
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