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 Fleksibelt skjøtepunkt, 24 kundetilslutninger med EPFU blåsefiber eller MTE mikrokabel. 

 Mulighet med ”mid-span”  

 Rørdimensjoner: 24 stk. 7/4mm og 2 stk. 20/16mm 

 Leveres med skjøteboks og ovenfor nevnte mikro rør med 5 mtr. overlengde for enkel montering 

 Pidestallen er IP 44, men selve skjøteboksen er IP 68 

 Enkel installasjon, gir meget lave grave kostnader 

 Meget service vennlig 

 Låses med trekant lås 

 Levetid på minimum 50 år 

 Materiale: Plast kompositt 

 Dim (mm): ø280 x 900 (over bakken). Total H=1685 

 Vekt: ca. 12 kg 

 

 

 

 

 

 
Elnr. Art. nr.  Beskrivelse 

 GX06-200003  Pidestall THOR for MTE mikrokabel 
 GX06-200004  Pidestall THOR for EPFU blåsefiber 

                                                                                                                          

 

 

Pidestall "THOR" kompositt er ett fleksibelt skjøtepunkt for inntil 24 kundetilslutninger med EPFU blåsefiber eller 
MTE mikrokabel.  Med konstruksjon i kompositt materiale har pidestallen lav vekt, og er meget monteringsvennlig. 
  

Egenskaper: 

Bestillingsinformasjon: 

 

Hermetisk boks IP54 

Inntil 28 stk. 7/4mm 

mikrotuber 

Meget lav vekt 

Base av plastikk 

Korroderer ikke 

Materiale i HDPE 

Høyde over bakken 

når installert: 900 mm 

Dedikert for 

mikro rør 
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Bildet viser en montert pidestall. 
Her føres 24*7/4mm samt 2*20/16mm 
mikrorør inn i pidestallen. 7/4mm røret 
brukes til EPFU/MTE kabel og 20/16 røret 
brukes til G48, G96 evnt. G192 mikro kabel 

Pidestallen ferdig montert 
med 3-kant lås 

Bildene viser en montert pidestall med 24 stk. 7/4mm samt 2 stk. 20/16mm mikro rør. 
7/4mm røret brukes til EPFU blåsefiber eller MTE mikro kabel og 20/16 røret brukes til G48, G96 
evnt. G192 mikro kabel. 

Mulighet for å arbeide 

inntil 5 mtr. fra 

pidestallen 

Enkel og effektiv 

fiber organisering 

Mulighet for kabel 

overlengde 

Skjøteboks kan 

demonteres for 

enkel tilgang til 

kabel 
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Hurtig og enkel montering. Klikk, og den er festet 

Kabel G192 

144F aktiv 

Kabel G192 

96F aktiv 

Kabel G192 

48F aktiv 

Tilførsel 20/16mm mikrorør og 

G192 QXXE Mikro kabel, evnt. 

Mikro Super Construction 

THOR 24 

Mid-span distribusjons punkt 

Kundetilkobling 

1x 7/4mm mikrorør og G4 MTE 

2,5mm til hver abonnent 

1x 7/4mm mikrorør 

og G4 MTE 2,5mm 

7/4mm mikrorør. Kapasitet på 

inntil G24 med MTE 2,5mm kabel 

 
 

 

Typisk applikasjon 


