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U P O N O R  I N F R A ST R U K T U R

u p o n o r  K A B E L B r u n n

En maximalt flexibel 
kabelbrunn.



Uponor lanserar nu en ny kabelbrunn 
för multifunktionellt användande

Den nya kabelbrunnen är utvecklad 
för att ge maximal flexibilitet och 
för att användas både i kraft och 
telecominstallationer.

Kraftinstallation

• Brunnen används som kopplings-
brunn med många möjligheter för 
indragning av kanalisation/kabel.

• Brunnens låga höjd och den stora 
öppningen gör arbetet enkelt vid 
installation och dragning av kabel.

Telecom

• De plana ytorna gör det enkelt att 
installera ett flertal olika konfigu-
rationer i brunnen.

• Det finns två öppningsmöjligheter
  i botten av brunnen. Detta gör 

det möjligt att slinga kabel men 
också för att göra midspankopp-
lingar.

• Den stora öppningen gör det 
enkelt att installera upp till fyra 
skarvboxar i brunnen.

• Brunnens låga höjd och den stora 
öppningen gör det enkelt och 
smidigt att komma åt med blås/
spolutrustning.

Fakta om kabelbrunnen

• Tolv plana ytor där kanalisation 
upp till 160 mm kan installeras. I 
extrema fall kan upp till 200 mm:s 
rör installeras.

 - Tre ytor klockan 3
 - Tre ytor klockan 6
 - Tre ytor klockan 9
 - Tre ytor klockan 12

• Två plana ytor i 45° vinkel från 
de andra ytorna där kanalisation 
upp till 110 mm kan installeras. 

Fakta om Brunnslocket

• En speciell anordning gör det 
enkelt att montera exempelvis en 
markeringsboll i brunnen, detta 
gör det enkelt att lokalisera brun-
nen i framtiden.

• Brunnslocket kan låsas. Ett häng-
lås eller låskedja kan lätt instal-
leras mellan de två klackarna på 
brunnslocket.

Installation

Brunnen är avsedd för installation i 
grönytor utan normal trafikering. 
Den är konstruerad att tåla spora-
disk trafikering av exempelvis trak-
torer, gräsklippare och liknande.

Installationen av brunnen skall ut-
föras så att ett lager fyllnadsmassor 
på minst 300 mm läggs ovan brunn. 

Montering av skarvbox:
I den stora öppningen kan med lätt-
het monteras upp till fyra st skarv-
boxar. Boxen hängs med tillhörande 
anordning på brunnens ovankant 
enligt bild.

Förbered brunnen för 
att möjliggöra låsning
Borra ett genomgående hål i de 
två vingarna som finns på brunnens 
lock och på brunnen. Lås med 
lämplig anordning.

Förberedd för markeringsboll
Brunnens lock är på insidan förbe-
rett för att kunna fästa exempelvis 
en markeringsboll. 

En brunn - många möjligheter

Exempel på olika 
installationsmöjligheter:
Ett 160-rör är monterat i 90° mot 
brunnens ena sida. Fyra st 50-rör är 
monterade i 90°. I de två ingång-
arna för 45° kan rör med diameter 
upp till 110 mm monteras.

Slå sedan bort klacken med ett 
krafigt slag av en plastklubba. 
Detta kan göras på två ställen i 
brunnsbotten. Krävs större hål? 
Kapa då ytterligare i brunnsbotten 
tills önskad storlek på ingångshål 
uppnåtts.

Hålanvisningar på brunnen:
Det finns 12 st ingångar i vinkel 
90° (max 200 mm i diameter) 
samt två st i 45° (max 110 mm i 
diameter). Samtliga dimensioner 
förutom 200 mm finns ”anvisade” 
på klackarna i brunnen.

Såga upp uttag för optoslang 
i botten på brunnen
Såga två snitt utmed den längs-
gående profilen där klacken som 
skall demonteras sitter.

Uponor kabelbrunn

• Mått 1150 x 550

• E-nummer 06 639 95

• uponor-nr 16 03 86

• Telia nCLA 10140/1

• rSK-nummer 241 88 93

• Vikt 30 kg/st

• Förpackning 2 st/pall
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Uponor AB 
uponor Infrastruktur

513 81 Fristad 

T 033-17 25 00 
F 033-26 66 39 
W www.uponor.se 
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