
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installatie glasvezelverbinding – 
bijkomende informatie voor plaatsing 
wachtbuis en microducts. 
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Algemeen 

Beste klant. 

Dit document is een leidraad  voor u of voor uw installateur  bij het plaatsen van de wachtbuis,  de 

installatie van microducts en het plaatsen van een  rack voor een optische VHR-aansluiting. 

De connectie op het glasvezelnetwerk van Proximus gebeurt met een glasvezel microkabel die door 

Proximus wordt binnen gebracht via microducts die u vooraf aanlegt vanaf de rooilijn tot op het rack in de 

technische ruimte waar uw optische apparatuur staat. 

Op basis van alle elementen zoals grootte van het gebouw, het type gebouw, het inplantingsplan, zal 

Proximus bepalen langs welke zijde de invoerkabel het gebouw zal binnen komen en om welk type van 

aansluiting het gaat. 

Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te zijn op het moment dat Proximus de optische invoerkabel 

komt aanleggen en de laswerken van de optische vezels zal uitvoeren.  
 
 

Opgelet: Proximus besteedt de grootste zorg aan de inhoud van deze technische richtlijnen, maar kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden. Elke persoon die op basis van 

deze technische richtlijnen werken uitvoert of laat uitvoeren, is zowel verantwoordelijk voor die werken als 

voor de gebruikte materialen en  de installatievoorwaarden van de leverancier van de materialen . 
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1. Aanleg van de wachtbuis 

Ter bescherming van de introkabel en de microduct wordt de leiding steeds in een wachtbuis geplaatst. 

Dit maakt het later ook eenvoudiger om verdere uitbreidingen/herstellingen te kunnen realiseren 

zonder opnieuw graafwerk uit te voeren. 

Het traject van de wachtbuis is loodrecht op de rooilijn op een minimum diepte van 60 cm, gemeten 

vanaf de bovenkant van de wachtbuis tot het maaiveld. Het binnenbrengen van de ducts gebeurt via een 

gladde lege wachtbuis met een diameter van 50 mm. De wachtbuis vertrekt vanaf de rooilijn en eindigt 

aan de energiebocht. Ter hoogte van de energiebocht vraagt Proximus een aparte buis met een minimale 

diameter van 50 mm. 

 

 

 

Belangrijk :  

Als klant mag u enkel werken uitvoeren op uw privédomein. 

Controleer voor de aanvang van de graafwerken steeds de ligging van de andere nutsvoorzieningen om 

beschadigingen te voorkomen. Voer eventueel enkele peilingen uit op het traject van de nieuwe intro. 

Markeer het uiteinde van de buis aan de straatkant, bijvoorbeeld door middel van een paaltje. 

Proximus is niet verantwoordelijk voor beschadigingen ten gevolge de graafwerken die u uitvoert op 

privédomein. 
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Graafwerken op het openbaar domein worden steeds uitgevoerd door Proximus, dit enkel na het 

verkrijgen van de wettelijke toelatingen en de liggingsplannen van de andere nutsmaatschappijen en 

openbare diensten. 

1.1 Water en gasafdichten van de intro. 

Elke inleiding en doorboring wordt vakkundig afgedicht om water en gasinfiltratie te voorkomen. 

De afdichting tussen de muur en de wachtbuis, alsook de afdichting in de wachtbuis tussen de 

geïnstalleerde ducts wordt uitgevoerd door uw installateur. Hiervoor zijn verschillende toolkits in de 

handel verkrijgbaar op basis van PUR-schuim, T-dux en en andere… 

 

De water en gasafdichting in de duct rond de microkabel wordt na de installatie  door Proximus 

uitgevoerd. 

Indien er geen energiebocht is voorzien, zal bij voorkeur de afdichting worden geplaatst aan de buitenzijde 
van de muur om zodoende de gas- en waterinfiltratie in holle muren te voorkomen. 
 

 

OPGELET:  
 
Sluit ook alle buisuiteinden tijdelijk hermetisch af met een passende dichting in afwachting van de 
installatie van de kabel. Dit om zandinfiltratie te vermijden zodat er geen obstructies zijn wanneer de 
kabel via de duct wordt geblazen. 
 

Het aanbrengen van een muurdoorvoerdichting is wettelijk verplicht. 

Proximus is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van water en gas ten gevolge gebreken van 

aanleg door uw installateur. 
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2. Microducts 

2.1 Wat zijn microducts 

Microducts zijn kleine flexibele buisjes waar Proximus zijn glasvezelkabel zal door blazen. 

De binnenwand omvat geleidingsribben die de wrijving  minimalizeren en deze zorgen voor een optimale 

luchtdoorstroming in de duct tijdens het blazen van de kabel. 

Voor de installatie van de optische kabel binnen het gebouw vragen we microducts van het type 

lowsmoke met diameter  12 -2 mm UV-bestendig te installeren.  

Voor de installatie buiten op het terrein is het aangewezen om meervoudige ducts (bv 4 x 12-2mm) te 

installeren in de wachtbuis.  

Elke fabrikant biedt ook de nodige pluggen en tools aan om deze ducts veilig  af te sluiten, correct aan te 

leggen en indien nodig te connecteren. (bv outdoorduct aan een indoorduct)  

(zie hieronder voorbeeld Speedpipe systeem van Gabocom) 
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2.2 Installatievoorwaarden microducts 

Plaats in het gebouw kabelladders en/of kabelgoten (van minstens 5 cm breed) om de invoerkabel te 

ondersteunen vanaf de plaats waar de kabel het gebouw binnenkomt tot aan het technisch lokaal. Deze 

kabelgoot mag gemeenschappelijk zijn met andere nutsmaatschappijen. 

 

Het trekken van de ducts in de technische schacht en kabelgoten moet gebeuren volgens de regels van 

de fabrikant en met inachtname van de karakteristiek van de microduct (buigstraal, trekkracht)  

Beperk de onderbrekingen van de microduct tot een minimum.Indien dit toch nodig is, maak de connectie 

volgens de voorschriften van de fabrikant. Dit mag geen obstakel zijn tijdens het blazen van de introkabel. 

De microduct moet in de technische schacht met de nodige zorg regelmatig vastgelegd worden met de 

nodige klemmen zonder dat er vervorming optreedt in de duct.  Het is aangewezen minstens 1  hechtpunt 

per meter te  bevestigen.  

Maak de bochten met een voldoende grote radius. Een te kleine radius zorgt voor problemen bij de 

installatie en veroorzaakt verzwakking (bending) van de glasvezelkabel. Richtlijn fabrikant is minimale 

radius 120 mm. 

 

 

Sluit alle buisuiteinden hermetisch af met een passende stop, in afwachting van de installatie van de kabel. 
Gebruik hiervoor de correcte afdichtingen en connectoren van de fabrikant. 

 

Opgelet: 

Alle doorboringen (vloer en muur) dienen vuurdicht te worden gemaakt comform de wettelijke 

voorschriften van brandveiligheid. De installatie moet van een aarding worden voorzien volgens de 

voorschriften van het AREI.  
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3. Het technisch lokaal 

Het technisch lokaal vormt de verbinding tussen het gebouw en het glasvezelnetwerk van Proximus. In het 
technisch lokaal wordt de 19” rack geïnstalleerd. Dit hoeft niet noodzakelijk het eerste lokaal te zijn waar de 
introkabel van buiten af toekomt. In de praktijk is het niet altijd mogelijk om een apart lokaal te voorzien. In dat 
geval kan het om een gemeenschappelijk lokaal of een open ruimte gaan.  

3.1 Voorwaarden 

 De minimale afmetingen waaraan het lokaal moet voldoen: 1,5 x 1,5 x 2,4 (hoogte) 
 Er is voldoende verlichting aanwezig. 
 Er moet een eenvoudige luchtcirculatie mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het plaatsen van roosters 

. 
 De vloerbelasting kan tot 270 kg per vierkante meter bedragen . 
 Trillingen veroorzaakt door bepaalde apparatuur in werking worden best zoveel mogelijk 

vermeden. 
 De luchtvochtigheid is beperkt tot een minimun,  geschikt voor het plaatsen van elektronische 

apparatuur. 

3.2 Het 19” rack voor de apparatuur. 

Als aansluitpunt of binnenverdeler beveelt Proximus een 19 inch aan. Deze wordt met 4 bouten 

bevestigd aan een vrije wand van het technisch lokaal zodat het midden van een kast op 160 cm hoogte 

staat. Leveranciers leveren hiervoor gedetailleerde instructies en tekeningen. Afhankelijk van de inhoud 

van de apparatuur en de grootte kan het ook een staand model zijn. 

De nodige stopcontacten 230V zijn beschikbaar geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI. 

Wandkast met bij voorkeur een doorzichtige glazen deur voorzien van slot en handvat  

Kabelinvoer mogelijk langs de bovenzijde en langs de onderzijde   

Uitgerust met 4 x 19 inch profielen, minimum diepte van het rack is 80cm.  

 

 

Voor vragen tijdens de werken, contacteer uw Explore Implementation Officer. 


