Anvisningar
Placering av fiberbox
Normalt placeras fiberboxen på insida yttervägg för att att undvika dragning inomhus då
man ofta vid t.ex. renovering kan skada fibern samt att den är känslig mot att böjas i skarpa
hörn eller liknande (inte mindre än 100mm radie). Det du bör tänka på vid fiberboxens
placering är att det ska finnas ett strömuttag i närheten (strömuttaget är fastighetsägarens
ansvar).

För dig som vill sätta fiberboxen i en mediacentral eller på
annan plats än på insida yttervägg
Vi tillhandahåller tomrör (fiberdukt) från tomtgräns fram till mediacentral eller liknande
plats. Från fasad till mediacentralen ska fiberdukten läggas i ett skyddsrör, typ VP-rör 20 mm.
Skyddsrörsinstallation bekostas och utförs av kunden samt är kundens ansvar.
Minsta böjningsradie på skyddsrör är 100 mm då fibern ska kunna passera fritt då man
blåser den från kopplingspunkt vid gata ända fram till fiberboxens placering.
Tänka på!
Det är viktigt att meddela vår entreprenör om du behöver längre tomrör än det som normalt
ska förläggas i mark.

Vid installation
Sandnets entreprenör gör installationen av fiberboxen, dvs skarvar tomrör, håltagning i
fasad, iblåsning av fiber från kopplingspunkt till fiberbox och uppsättning av fiberbox.
Fiberboxens möjliga tjänster provkörs alltid innan överlämning till kund. Har du beställt
tjänster fungerar de omedelbart.
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Tänka på!
När fiberboxen är på plats får man inte bryta plomberingen som sitter på fiberboxens framsida. Vid renovering och önskemål att lossa och eller flytta på fiberboxen måste Sandnet
kontaktas.

Grävanvisning
För dig som ska gräva själv på tomt

1. Sandnet anvisar lämplig plats för kunden att gräva till i tomtgräns med en
skylt.

2. Ni gräver minst 30 cm djupt och 10 cm brett.
3. Sandnet leverar skarvar, tomrör (fiberdukt) och kabelmarkeringsband mot
befintlig eller ny kanalisation i gatan när grävningen är klar.

Marknivå

10 cm

Schaktdjup 30 cm

Kabelmarkeringsband
med söktråd

Optokabelrör
10 cm

4. Ni återfyller på egen mark, lämna en grop i varje ände för skarvning i gata
och håltagning i fasad.

5. Kontakta och återkoppla till Sandnets entreprenör (presenteras i kommande
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utskick) efter grävning.

