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til dobbelt indblæsning og relining i både nye og optagede rør

blæse-salamander
Skal du indblæse fiberkabel nummer to eller reline et hovedrør med mikrorør hvori der i forvejen er et 
fiberkabel, så læs med her.
Total Fiber tilbyder et gennemprøvet og specieldesignet tilbehørsprogram til netop disse opgaver.
Alle produkter kan endvidere forsynes med 33 kHz søgesonder til præcis lokalisering.

Eksisterende kabel

Eksisterende rør. 
(Her vist opskåret).

Kabel-salamander, der mod-
virker sammenfletninger og

forbedrer lufftrykket.

Svirvel der forbinder 
med passende
trækstrømpe.

En søgesonde
kan placeres her.

Her vist med
søgesonde monteret.
Og i øvrigt som det vil 
se ud ved udgangen 
af røret.

7132-481. Kabel-salamander i 
basisudgave til 50/40 mm rør.
Eksisterende kabel max 18 
mm.
Inklusiv trækstrømpe
til nyt kabel.

OBS:
Fås også som standard til 
40/32 mm rør og næsten alle 
kombinationer af rør- og
kabeldiametre på bestilling.

Rør-salamander Ø 28 mm
til tre mikrorør i hovedrør
(fås i flere størrelser).

Rør-salamanderne til relining 
i optagede rør fremstilles i 

kombination mellem
antallet af mikrorør og
hovedrørets diameter.

Rør-salamander Ø 35 mm til 
fem mikrorør i hovedrør.
(fås i flere størrelser).

Rør-salamander Ø 35 mm til tre mikrorør 
i hovedrør med et 6-14 mm eksisterende 
fiberkabel. (fås i flere størrelser).

Rør-salamander til syv mikrorør 
i Ø 50/40 mm hovedrør.
Her vist med søgesonde
monteret.

Bemærk: Mikrorør relinet med en
rør-salamander ligger væsentlig mindre
sammenviklede end ved
traditionel relining
= lettere efterfølgende
indblæsning af
fiberkabler.
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til støttet indblæsning af fiberkabler

kabel-kolbe

Indblæsning af et mikrokabel i et stort rør (f.eks Ø 6 mm kabel i Ø 40 mm rør), kan give fleste blæsetek-
nikere fugtige håndflader. Selv den mest erfarne tekniker kan komme til at lave en ”sommerfugl” hvis 
der den mindste kant som kablet kan hænge sig fast i undervejs.
Løsningen er her: En fleksibel kabel-kolbe der leder kablet sikkert gennem røret og samtidig forbedrer 
trykket hvor det gavner. Kabel-kolben kan endvidere forsynes med en søgesonde til præcis lokalisering 
af kablet hvis røret ”slår knuder”.

I dette eksempel 
er den fleksible 
kabel-kolbe til
Ø 50/40 mm 
rør, men fås til 
alle almindelige 
rørstørrelser.

Her vist med
søgesonde 
monteret 
foran kablet i 
trækstrømpen.

Trækstrømper 
fås med 6-12 
mm og 12-19 
mm kapacitet.

- så bliver du dæleme glad for den her!

når du skal udføre det her…

Ø 40 mm rør Mikrokabel

fordele med den fleksible kabel-kolbe
• Med mindre lufttryk opnås der øgede blæselængder.
• Ideel til blæsninger over 2000 meter.
• Færre opgravninger.
• Det fleksible design bevirker at kabel-kolben kan
 komme igennem selv ekstreme rørindsnævringer.
• Med søgesonden monteret, kan spidsen af kablet
 med stor nøjagtighed lokaliseres hvis uheldet er ude.

En kombineret lås
(til trækstrømpen) og svirvel 
sørger for at kablet kan slippe 
af med snoninger.


