CEVI ZA KABELSKO KANALIZACIJO
TELEKOMUNIKACIJSKIH VODNIKOV

Uporaba in opis
Kabelska kanalizacija MAPITEL je cev izdelana iz polietilena visoke gostote. Namenjena
amenjena je zaščiti vkopanih
kablov v naslednjih aplikacijah:
-

energetika:
telekomunikacije:
cestna signalizacija
železniški sistemi

visoko in nizko napetostni vodi
optični kabli, TV kabelski sistemi

Stena MAPITEL cevi je sestavljena iz dveh med seboj neločljivo spojenih slojev; rebrastega zunanjega sloja,
ki daje cevi potrebno togost in fleksibilnost, ter gladkega notranjega sloja, ki omogoča enostavno uvlačenje
kablov.

cestna signalizacija

avtoceste

železnica

telekomunikacije

Karakteristike
Cev za kabelsko kanalizacijo MAPITEL je skladna z evropskim standardom SIST EN 61386-24. V skladu s
standardom je razvrščena v naslednje razrede:
Odpornost na temensko obremenitev 320N, 750N ali 1250N
Odpornost na udarce do -25°C
Odpornost na perforacijo do -15°C
Obstojnost v temperaturnem območju -50°C do +90°C
Električna izolacijska odpornost večja od 100 MΩ
Električna prebojna trdnost večja od 800 kV/cm

Prednosti
Zaradi PE materiala iz katerega je izdelana, je cev MAPITEL izjemno odporna na kemikalije.
Pri polaganju cevi ni potrebna posebna priprava jarkov.
Fleksibilnost cevi omogoča enostavno polaganje na vseh terenih, pri poljubnih padcih ter enostavno
izogibanje oviram, tudi brez uporabe dodatnih elementov.
Odlično absorbira manjše poškodbe, vdrtine zaradi kamnov ali udarcev, brez škode za
funkcionalnost.
Lahko se direktno polaga tudi v zahtevnih primerih, kot so: moker, vlažen, agresiven teren, …
Majhna teža omogoča enostavno manipulacijo s cevjo ob skladiščenju, transportu in instalaciji.
Za spoj dveh cevi se uporabi enostavno spojko, posebno orodje ni potrebno.
Cevi se izdelujejo v treh standardnih barvah:
o rdeča
- energetika
o rumena
- telekomunikacije
o zelena
- sistemi kabelske televizije
MAPITEL cevi se izdelujejo v kolutih dolžine 25 ali 50m, oziroma v palicah po 6m. Cevi v kolutih imajo
vstavljeno vrvico za izvlačenje.

Vgradnja cevi
Pravilen postopek vgradnje je pomemben za trajno funkcionalnost kabelske kanalizacije.

5 – vegetacijski sloj (na zelenih površinah)
4 – tretji sloj
3 – drugi sloj
2 - prvi sloj
1 -

zasip cevi (pesek 0-16 mm), delež frakcij
0/0,5 in 8/16 mm naj bo manjši od 10 %

Širina izkopa naj bo med 3 in 10 x D, pri čemer je D enak premeru cevi. Priporoča se čim ožji izkop, ki je
statično bolj ugoden in dolgoročno povzroča manjše obremenitve na vkopano cev.
Globina izkopa pod cestiščem znaša 1m, na ostalih površinah pa med 0,5 in 1m. Ne glede na te minimalne
zahteve, pa priporočamo globino izkopa vsaj 0,8m. S tem se zmanjša nevarnost poškodb cevovoda zaradi
morebitnih gradbenih ali kmetijskih posegov v prihodnosti.
Zasip kanala se izvaja postopno, v slojih, tako da se obremenitev zaradi zemljine čim bolj enakomerno
porazdeli po celotni površini cevi. Za zasip cevi se uporabi pesek granulacije 0-16, za preostal zasip pa se
lahko uporabi izkopan material.

Dimenzije
artikel

notranji premer v mm

pakiranje v m

vrsta pakirana

MAPITEL 40

32

50

kolut

MAPITEL 50

41

50

kolut

MAPITEL 63

51

50

kolut

MAPITEL 75

62

50/6

kolut / palica

MAPITEL 90

75

50/6

kolut / palica

MAPITEL 110

92

50/6

kolut / palica

MAPITEL 125

106

50/6

kolut / palica

MAPITEL 160

140

50/6

kolut / palica

MAPITEL 200

180

25/6

kolut / palica

