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HUBER+SUHNER frånsäger sig alla skyldigheter vid felaktig installation och användning, inklusive alla skador som är ett resultat av användning av
verktyg och tillbehör på annat sätt än de som rekommenderas här. All installation som utförs av obehörig personal upphäver den produktgaranti
som tillhandahålls av HUBER+SUHNER. All vederbörlig omsorg och uppmärksamhet måste iakttas när installationen av dessa produkter utförs. För
råd rörande allmän hantering av dessa produkter, kontakta HUBER+SUHNER.
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INSTALLATION AV RRU-SIDAN
Steg 1

Börja med att linda upp hybridsida A med dragstrumpa.
Dra inte i den delen där dragtrumpan är fäst vid kabeln.
Se till att kabeltrumman kan röra sig fritt när den spolas upp.

Steg 2

Innan du drar/hissar MLEH uppför masten kopplar du, om
det behövs, ett lyftdon i hoisting greppet som är fäst i
hybridkabeln.
Detta görs med fördel vid installationer där dragstrumpan (se
steg 3) inte kan dras uppför masten tillräckligt högt.

Steg 3

Kroka fast i öglan på dragstrumpan.
 Dra hybridkablaget uppför masten.
Viktigt! Dra ALDRIG direkt i fördelaren eller “kvasten” med
DC och Fiberkablar.
Dra endast i dragstrumpa och/eller hoisting grepp som sitter
fast på hybridkabeln en bit under förgreningsenheten.

Steg 4

 Så fort fördelaren är på önskad höjd och position
fortsätter du till nästa steg. Fäst den ännu INTE vid
masten.
Kommentar! Beakta längden på förgrening och jumperkablar
när fördelaren är positionerad på masten.

Steg 5

Fäst kabeln vid masten med kabelklämmor. Rekommenderat avstånd mellan klämmorna är 1 m.
Det ska finnas klämmor på hybridkabeln med start från en
punkt 1m under fördelaren med fortsatt samma avstånd
mellan klämmorna ned till mastens nedre del.
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Steg 6

Klipp av dragstrumpan.
Dra INTE i öglan högst upp när du avlägsnar dragstrumpan.
Avlägsna genom att skjuta den över fördelaren och de
förgrenade DC / FO-kablarna.

Steg 7

Fäst fördelaren vid masten.
Se till att du inte skadar enheten genom att dra åt för hårt.
Fäst med slangklämmor som visas på bilden.
För 6/X-konfiguration är det bäst att placera klämman under
den gjutna flänsen/läppen på skyddskåpan (se bild)
Installera INTE om den svarta skyddskåpan skadas under
installationen (t.ex. faller ned).

Steg 7a

Vid 9/XX-montering placerar du slangklämman på den mellanliggande diametern (se bild)
Installera INTE om den svarta skyddskåpan skadas under
installationen (t.ex. faller ned).

Steg 7b

Alternativ montering med 2 fästprofiler
Användande av två fästprofiler:
Vid 6/X monterar du den ena under den gjutna flänsen på
skyddskåpan och den andra ungefär 4 cm under den övre
änden av fördelaren (se bild till vänster)
Vid 9/XX monterar du båda fästprofilerna direkt efter varandra på den mellanliggande diametern. (se bild till höger)
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Steg 8

Version “blunt cut”, dvs ej färdigkontakterade DC-kablar :
Klipp av DC-kablarna till rätt längd och dra dem till respektive
RRU.
Notera rätt färgkod på kraftkablarna.
 Låt locken på fiberdonen Q-ODC sitta kvar och fäst
temporärt vid mast/stege.

Steg 9

Installera DC-jumpers
 När DC-kablarna är installerade fortsätter du till nästa
steg.

Steg 10

Avlägsna alla transportskydd runt fiberkablarna och installera
dem med fiberoptiska jumperkablar.
 Använd INTE buntband för att fästa fiberoptisk kabel.
 Rengör INTE Q-ODC innan du kontakterar dem.
Q-ODCs är rengjorda och testade i fabrik för att säkerställa optimal prestanda.
Rengöring under installation kan försämra
prestanda.

Kommentar! Alla kontakter (fiberoptiska och DC) är skyddade med vattentäta (IP67) skyddslock. MLE-hybriden kan
installeras och lämnas vid masten för senare installation av
jumperkablar.
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MATA IN KABELN I BASSTATIONEN
Steg 11

Efter att ha lindat upp hela kablaget från trumman, se till att
behålla skyddstuben på så länge som möjligt, den
säkerställer IP65.

Steg 12

När sidan B är invid basstationen lägger du ut dragröret i en
rak linje.

Steg 13

Du avlägsnar skyddstuben genom att först lossa muttern på
kabeln, skruva sedan loss den samtidigt som du håller fast
skyddstuben.

Viktigt! Vrid ALDRIG skyddstuben

Steg 14

Avsluta lossandet av muttern från skyddstuben för hand och
dra försiktigt bort tuben från hybridkablaget.

Kommentar! På insidan av skyddstuben finns de enskilda
kopparledarna och skyddade fiberoptiska kontakter.
Låt allt skydd över koppar och fiberoptik vara kvar på plats.

Steg 15

Ta bort muttern som är fäst på hybridkabeln. Denna mutter
kan användas för att försegla kabelingången till det utstansade 2 tumshålet längst ned på basstationen.
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Steg 16

Mata hybridkabeln genom det utstansade 2 tumshålet i basstationens chassie.
Skyddstuben över fiberoptiken skall vara kvar.

Viktigt! Dra all kabelöverlängd in genom chassiet för senare
skalning och klippning. Lämna en liten slinga (1-2 m) under
skåpet / kabinettet som visas på bilden till höger.

ÖVERLÄNGDSHANTERING
Steg 17

Mät hur lång hybridkabeln behöver vara för att nå terminaler
DC. Markera med tejp hur långt tillbaka manteln ska avlägsnas.

Steg 18

Dra den extra 1-2m slingan ut ur skåpet.

Steg 19

Avlägsna skyddet mellan kabelförskruvningen och det grå
röret (skyddar fiberoptikförgreningen) som visas till vänster.
 Viktigt! Avlägsna INTE tejpen som håller ihop
kopparledarna.
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Steg 20

Hybridkabel med ripcord
1.

Rulla upp en av ripcord-trådarna på t.ex en skruvmejsel.

Viktigt! Använd skyddshandskar vid skalning och klippning
av elkomponenter.

2.

Dra i ripcord-tråden med tillräcklig kraft och skala av
manteln från hybridkabeln.

3.

Klipp av resterna av manteln så långt som möjligt med
en sidavbitare.

Viktigt! Var noga med att INTE skada koppartrådarna eller
fiberoptiken.

Steg 21

Avlägsna överflödig kopparfolie från kabeln genom att hålla
DC-kablar + Fiberkabel stilla och veckla upp folien från
hybriden.

Steg 22

Se till att du inte lämnar några skarpa kanter där kopparfolien
går under manteln: ta försiktigt bort folien med en nostång
och täck sedan med tejp.
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Steg 23

Gör en slinga av skyddstuben med fiberoptiken och börja
rulla upp fiberkabeln medan du håller kopparledarna stilla.

Steg 24

När den fiberoptiska kabeln är separerad från kopparledarna
fäster du den temporärt vid basstationen för att hålla den
säker och ren.

Steg 25

Tryck tillbaka hybridkabeln in i skåpet så att endast 5-10 cm
av hybridkabelskyddet sticker ut ur packningsringen.
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ANSLUTA STRÖM I BASSTATIONEN
Steg 26

Klipp kopparledarna och jord till korrekt längd.
 Klipp INTE i den fiberoptiska kabeln

Steg 27

Skala ledarna och fäst i terminal/kopplingsplint vid basstationen.
Strömkodning
Sidan A

Trådfärg
Brun

Sidan B

Kabelbeteckning

0V

1-vit

-48V

2-vit

jord

Gemensam jord
0V

3-vit

Blå

-48V

4-vit

jord

Gemensam jord

Brun

2

3

Blå
jord
Brun

0V

5-vit

-48V

6-vit

Gemensam jord
0V

7-vit

Blå

-48V

8-vit

jord

Gemensam jord

Brun

4

0V

9-vit

Blå

-48V

10-vit

jord

Gemensam jord

Brun

Steg 28

Trådfärg

Blå

Brun

1

Spänning

5

6

0V

11-vit

Blå

-48V

12-vit

jord

Gemensam jord

Fäst kabelgenomföringen i hybridkabeln och skruva sedan åt
i chassiet med hjälp av låsmuttern.

gemensam jord
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utsida basstation

insida basstation

JORDNING AV STRÖMKABLAR
Steg 29

Anslut gemensam jordledare till säkerhetsjord på insidan av
basstationen.

Steg 30

Montera Universal Grounding Kit för längre kabeldragningar.
Rekommendation: installera jordningskit på övre och nedre
delen av alla hybridkablar och i steg om 60 m. Använd också
ett jordningskit före ingången till basstation.

gemensam jordledare

Kommentar! Kabeln har jordledare i kontakt med genomgående kopparfolie. Universal Grounding Kit kan användas med H+S hybridkablar.

ANSLUTA FIBEROPTIK I BASSTATIONEN
Steg 31

Förvara den fiberoptiska kabelns överlängd inne i basstationen genom att använda överlängdsbox (artikelnr
84103325).

Överlängd
fiberoptik

Steg 32

Ta bort den inre skyddstuben med hjälp av en skruvmejsel
för att komma åt de fiberoptiska kontakterna
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Steg 33

Avlägsna dammskyddslocken för LC-kontakterna och
plugga in dessa i basstationen. Kanalallokering enligt
numrering. (t.ex. etikett ‘RRH 1’ på ODC-kontakten, etikett
‘1’ på LC)
Rengör INTE LC innan du kopplar dem till SFPmodulen. LCs är rengjorda och testade på fabrik för att
säkerställa optimal prestanda. Rengöring under
installation kan försämra prestanda.

