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Maak uw gebouw(en) klaar  
voor de toekomst

De internetbehoeften zullen de komende jaren enkel nog toenemen. Om u/uw klanten ook in 
de toekomst de best mogelijke ervaring te bieden, worden nieuwbouwprojecten in fiberzones 
end-to-end aangesloten op het netwerk van Proximus (“Fiber-to-the-Home/fiber”).

Als u de aansluiting doet terwijl u aan het bouwen bent, spaart u bovendien heel wat kosten 
en moeite uit.

In deze gids met technische richtlijnen leggen we de verschillende stappen uit om een 
gebouw aan te sluiten op het fibernetwerk van Proximus. Deze gids geeft ook details over de 
benodigde materialen, de normen waaraan moet worden voldaan en de taakverdeling tijdens 
het verloop van de werkzaamheden.

Kijk op www.proximus.be/bouwen na of u de meest recente versie hebt. Het lastenboek 
met betrekking tot optische verticale bekabeling kunt u eveneens downloaden. 

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,  
met dien verstande dat de installatievoorwaarden van de leverancier moeten worden gevolgd.

https://packaging.proximus.be/share/Cahier-des-charges-c%C3%A2blage-NL.pdf
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• graaf op het privédomein een rechtlijnige sleuf met een diepte van 60 cm 
tussen het gebouw en de rooilijn van de straat, loodrecht op de rooilijn;

•  voorzie in deze sleuf 1 wachtbuis met gladde binnenwand, diameter van 
minstens 50 mm en voorzien van een trekdraad;

•  voorzie één of meerdere toegangspunten tot de wachtbuis zodat de te 
overbruggen afstand altijd minder is dan 50 m;

•  maak een opening in de funderingen van het gebouw en plaats de wachtbuis;

•  zorg voor een water- en gasdichte afdichting tussen de funderingen 
(muurdoorboring in de gevel), de buitenwand van de wachtbuizen  
en de eventuele tussenmuren in de kelder;

•   sluit alle buisuiteinden hermetisch af met een passende stop, in afwachting 
van de installatie van de kabel;

•  plaats de nodige kabelladders en/of kabelgoten om de kabel te 
ondersteunen.

Openbaar domein Privé-domein

Trekkamer voor de kabels 

Markeerpaaltje

Kabelgoten/
kabelladders

1 wachtbuis  50 mm

1. Plaatsing van wachtbuizen en kabelgoten
Voor de installatie van de invoerkabel en de aansluiting op het publieke telecomnetwerk 
waarvoor Proximus instaat, zijn verschillende voorzieningen noodzakelijk:

Inhoudstafel
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Plaats in het gebouw kabelladders en 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.

Proximus zorgt tijdens het aansluiten voor een water- en gasdichte afdichting  
rond de invoerkabel.

Inhoudstafel

Kabelgoten
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Het technisch lokaal vormt de verbinding tussen het gebouw en het publieke 
telecomnetwerk. In het technisch lokaal wordt de 19” rack geïnstalleerd. 

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.

Hieronder de afmetingen waaraan het lokaal moet voldoen:

2. Inrichting van een technisch lokaal/open ruimte

Inhoudstafel

# appartementen minimale afmetingen (technisch lokaal/open ruimte)

2 - 10
Muuroppervlak (open ruimte)  
= 1,5 m x 1,5 m met een vrije diepte van 1,5 m

11 - 48
Lokaal (apart of gemeenschappelijk)  
= 1,5 m x 1,5 m x 2,5 m (hoogte)

> 48
Lokaal (apart of gemeenschappelijk)  
= 2,0 m x 2,0 m x 2,5 m (hoogte)

Technisch lokaal
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Extra technische specificaties:
• de verticale kabels van de appartementen komen direct in het lokaal aan;

• de wachtbuis eindigt bij voorkeur rechtstreeks in het technisch lokaal/open 
ruimte. Indien niet, worden kabelladers en/of kabelgoten aangelegd tot in  
het technisch lokaal/open ruimte;

• zorg ervoor dat de muren vrij zijn zodat de racks eenvoudig kunnen  
worden bevestigd;

• zorg voor verlichting van minstens 300 lux;

• voorzie minstens 1 elektrisch stopconctact van 230 V om werken  
te kunnen uitvoeren;

• de vloerbelasting in het telecomlokaal/open ruimte bedraagt 300 kg/m²;

• let op de verluchting van het lokaal, vermijd directe inval van zonlicht. 

Beveiliging van het lokaal
Het lokaal moet kunnen worden afgesloten met een deur die voorzien is van een 
veiligheidsslot. De sleutel kan worden ondergebracht in een kastje voorzien van 
een slottype Proximus (zodat Proximus technici steeds toegang kunnen hebben).

Aarding
Het technisch lokaal wordt best uitgerust met een aparte aardingspen  
die aangesloten is op de aarding van het gebouw. Hierop wordt de 19"  
rack op aangesloten. De aarding van het technisch lokaal is conform de  
norm EN 50310.

Open ruimte

Inhoudstafel
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19” rack
Afhankelijk van het aantal appartementen kan dit rack variëren van een kleine 
rack geschikt voor muurmontage tot een alleenstaande rack: 

De rack zelf voldoet aan de onderstaande vereisten: 

• de deur van de rack is afsluitbaar; 

• de montagestijlen van de rack zijn verplaatsbaar (naar voor of achter); 

• verwijderbare zijpanelen, om veiligheidsredenen alleen van binnenuit mogelijk; 

• diepte van de rack is minstens 45 cm; 

• mogelijkheid om de kabels boven- of onderaan binnen te brengen 
(doorgangen voorzien die indien nodig kunnen opengemaakt worden); 

• aardbare rack, gezien er eventueel actieve apparatuur zal geplaatst worden 
dat verbonden is met 230 V netwerk; 

• heeft een vrije ruimte van 50 cm, links & rechts van de rack. 

Proximus zorgt voor het binnenbrengen van de introductie en in eerste fase het 
leveren en plaatsen van de 19” rack en de nodige subracks. Bij voorkeur wordt 
ook de geplaatste 19” rack geaard. De kabels dragen een identificatielabel zoals 
beschreven in het onderdeel “optiche vertikale bekabeling".

19” rack

Inhoudstafel

# wooneenheden te voorzien materiaal

2 - 4
geen, Proximus voorziet de terminatiedoos in het 
technisch lokaal/ruimte

5 - 10 19”rack, min 6U hoog (34,8 cm)

11 < 48 19” rack, min 9U hoog (48 cm)

49 < 90 19” rack, min 15U hoog (75 cm)

91 < 120 19” rack, min 21U hoog (115 cm)

> 120
contacteer Proximus om een aangepaste oplossing  
uit te werken
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De verticale kabels (stijgleidingen) worden aangelegd tussen het technisch lokaal en de appartementen.  
De verticale kabels lopen via een technische schacht en dienen te voldoen aan een aantal criteria.

De kabel
Gebruik fiberkabels (zonder gelvulling) die minimum 2 single-mode optische vezels van 
het type G657A1 of G657A2 bevatten. Het is niet toegelaten om fiberkabels met multi-
mode of single-mode fiber van het type G652D te gebruiken. De gebruikte kabels zijn 
mechanisch geschikt om als verticale kablering te worden geïnstalleerd en  voldoen aan 
de toepasselijke geldige voorschriften inzake brandveiligheid van telecommunicatiekabels 
in de verticale kablering van appartements-gebouwen (conform het VREG). De vezels zijn 
met voorkeur zwart en bruin gekleurd. Andere kleurcodes zijn toegelaten maar duid aan in 
de 19” rack (technisch lokaal of open ruimte) welke vezels gelast zijn in de aansluitpunten. 

Momenteel zijn er 3 gekwalificeerde optische vezelkabels in de handel, namelijk de 'LANmark-
OF Drop Cable (Nexans), de FTTH Indoor Drop Optical (Prysmian') en de 'Smartline Drop 
Cable (B-cables)'.

Deze kabels zijn zeker verkrijgbaar bij de onderstaande distributeurs:

•  CEBEO (regionale distributeur van elektronica materiaal) - info@cebeo.be

•  REXEL - connectis@rexel.be

Opmerkingen!
• Het is niet toegelaten om Smarttubes (koper) te gebruiken als interne kabels

• In uitvoering van de Europese CPR Verordening 305/2011 voor bouwproducten 
is de norm EN 50575 van kracht geworden vanaf 1 juli 2017 voor elektrische 
leidingen voor voeding , sturing of communicatie en fiberleidingen voor sturing 
of communicatie voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor 
brandgedrag van toepassing zijn. Voor de elektrische leidingen die reeds in de handel 
zijn gebracht voor 1 juli 2017, is het verder gebruik toegelaten voor zover zij voldeden 
aan de huidige wetgeving (AREI artikel 104, zie nota 74 aan de erkende organismen 
van de FOD Economie). Meer info? Surf naar www.cablebel.be, onder de rubriek 
'CPR & cables' vindt u uitgebreide informatie terug. U kunt eveneens extra informatie 
vragen bij uw vertrouwde groothandel.

Berekening van de vereiste overlengte
Elke kabel moet aan beide uiteinden voorzien zijn van een overlengte. In de 
appartementen bedraagt de overlengte minstens 3 meter. In het technisch lokaal 
voorziet u best een overlengte 5 meter indien de positie van de rack gekend is.  
Wanneer deze positie nog niet gekend is voorziet u best een overlengte van de som  
van de breedte, de lengte en de hoogte van het lokaal. Gelieve de overlengte zowel  
in het technisch lokaal als in de appartementen te beschermen tegen beschadiging.

3. Optische verticale bekabeling

Inhoudstafel

www.cebeo.be/nl/residentieel
www.rexel.be
http://www.cablebel.be
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Technische fiches van de kabels
Bij de plaatsing van optische verticale kabel hanteert u best de kabel- en installatievoorschriften van de fabrikant

Inhoudstafel

Kabelvoorschriften

Installatievoorschriften LANmark-OF Dropcable 
(Nexans)

>> Download <<

Micro- Bundle Cable with Watertight glass
yarns - Up to 12fibres
LANmark-OF Drop Cable 2x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Cca s1ad0a1
Yellow

Contact
LAN Systems (Nexans Cabling Solutions)
sales.uk@nexans.com

Halogen free
IEC 60754-1

Mechanical
resistance to
impacts
10 impacts of 3
N.m

Flame retardant
IEC 60332-1

Fire retardant
IEC 60332-3

Smoke density
IEC 61034-2

Gases toxicity
IEC 60754-1

U.V resistance
Very good

Water proof
Longitudinal &
radial

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Nexans is
indicative only and shall not be binding on Nexans or be treated as constituting a representation on the part of Nexans.
Generated 07/05/21 www.nexans.co.uk Page 1 / 2

Nexans ref.: N164.090YC

DESCRIPTION

Description and Application

This reinforced drop cable is ideally used for indoor/outdoor deployments integrating
the new generation of G657 fibres. This compact cable allows  low bending  radius
and can be installed in indoor and outdoor environment. This cable is totally adapted
to fire performance conditions with the highest level in the European regulation: Cca
CPR level. Its outersheath is in LSZH material (Low Smoke, Zero Halogen) which
reduces the smoke creation and does not generate toxic hologen fumes when burning.
This cable operates over a large temperature range.

Construction

Legend accompanying the cross section drawing:

Optical fiber 250µm1.
Micro Bundle2.
Reinforcing watertight glass yarns3.
LSZH jacket4.

Characteristics

Reaction to fire Ccas1,d0,a1 according to EN50575:2014+A1:2016•
Easy strippable Micro Bundle containing 2 fibres•
Low Bending radius•
All dielectric design•
Watertight structure•
Flame non propagation (IEC 603321)•
Fire non propagation (IEC 603323)•

STANDARDS

International ISO/IEC 11801

LANmark-OF Dropcable 
(Nexans)

Prysmian

>> Download <<
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FTTH Indoor Drop Optical Cable 
 

Cable Design  
 

 

 

 Micro-module: coloured thin wall tubing, housing the optical fibres. 
Without any gel. 

 Reinforcement and protection: dielectric yarns. 
 Outer Sheath: LSZH-FR material. 

- not to scale - 
 

Indoor installation up to the customer premises. The fully dry design provides easier & faster installation 
without further cleaning. 

 

Technical data 
No. of Fibres  2 
Outer cable Diameter mm 4.0 
Cable Weight kg / km 16 
Max installation tension daN 40 
    
Min. bending radius mm Without Tension: 20 mm 
Temperature range °C Installation 

-5 -> +60 
Transport. & Storage 

-40 -> +70 
Operation 

-30 -> +70 
Please refer to our General Installation, Safety & Handling recommendations before handling. 
 

Main characteristics 
Test  Standard Value Acceptance criteria* 
Maximum Tension IEC 60794-1-2-E1  See above  reversible, fibre strain  0.5% 
Crush IEC 60794-1-2-E3 80 daN / 100 mm   0.1 dB 
Impact IEC 60794-1-2-E4 3Nm, 3 impacts, R=300mm  reversible 
Torsion IEC 60794-1-2-E7 25N, 1m, +/- 180°, 20 cycles   0.1 dB 
Cable kink IEC 60794-1-2-E10 R=15 mm No kink 
Cable bend IEC 60794-1-2-E11B R=20 mm   0.1 dB 
Temperature range IEC 60794-1-2-F1 -30°C to +70°C   0.1 dB/km 
Water penetration (except 
the optical module) 

IEC 60794-1-2-F5B sample=3m, water h=1m no water leakage after 24h 

Fire performance IEC 60332-1-2  IEC 60332-1-2 
Euroclass EN 50575  Cca-s1,d1,a1 

* values for single-mode fibres, all optical measurements performed at 1550 nm 
 
 
 

Optical Characteristics  

See the attached cabled optical fibre data sheet C24 
 
  

Prysmian

>> Download <<

B-Cables
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GENERAL FIBRE OPTIC CABLE INSTALLATION INSTRUCTIONS 

 
GENERAL FIBRE OPTIC CABLES INSTALLATION INSTRUCTIONS   
Complete installation of Fibre Optic cables involves the following processes : 
 

- 1. Transport, Storage and Reel handling of fibre optic cables 
- 2. Route survey 
- 3. Pulling (& Pushing) of Fibre optic cable 
- 4. Blown Fibre Cable & Duct installation instructions  
- 5. Installing Aerial FO cable 
- 6. Fibre Optic Cable Safety rules 
- 7. Labelling, Jointing, Termination and Cleaning of FO cables 
- 8. Testing of FO cables 
- 9. Data recording 

 
1.Transport, Storage, FO Cable Protection and Reel Handling  

All optical cables are sensitive to damage during shipping, handling, and installation. Proper 
handling of cable reels/drums decreases the probability of accidental damage of cable, 
material & personnel. Such damage can degrade cable performance to the extent that 
replacement becomes necessary. Optical Fibre Cable is a valuable product. If handling is not 
done properly, the drum and in turn the cable may get damaged. At times, damage might 
not be discovered until the installation process, where repairing the cable gets extremely 
difficult and also expensive. 

The drums with the cables cannot be thrown from any heights! The drums with optical 
cables have to always stand on the edges of the head, secured with a wedge to prevent 
movement. The only time when it is not necessary to secure the drums with a wedge is 
when the drums are mutually secured between each other by standing them crosswise.  
 

 
 
It is possible to store simplex and duplex type cables and coils with cables up to 4 mm in 
diameter by laying them on the head. However, the cable has to be fastened by shrink wrap 
to prevent the loosening of individual cable coils. Indoor Cables can only be stored in closed 
areas without humidity.  

>> Download <<

 

Drop cable 
Indoor Optical Fiber cables 

Ed.2 

Jul.31st 2020 

                                                                                                 

Page 1 / 3 

 

 

Application 
The micro-module cable is dedicated to indoor cabling (stapling or bonding on plinths, laying in through micro-ducts…). With 

its reduced diameter it will fit most of customer’s flat and allow discrete installation. 

Fiber management as well as fiber splicing, are easy thanks to the micro-sheath technology. 

 

Construction 

  

 

Color Identification: 

Fiber Core   Micro Module   

No 1 2 3 4    No 1   

Color Black Brown Red Orange    Color Red   

 

 

 

 

 

 

G657A2 Fiber Core 

Color Coating 

Soft Micro Module 

Water Blocking Yarn 

Outer Sheath LSZH 

 

Glass Yarn 

B-Cables

>>Download <<>> Download <<

http://packaging.proximus.be/share/Cebeo-FOOnlyCable-Nexans-InstallationInstructions-EN.pdf
http://packaging.proximus.be/share/PXM-11862-Optical_Fiber_Cable_General_Installation_Considerations.pdf
http://packaging.proximus.be/share/Final_Datasheet_Prysmian_Cca_cable_12-2017.pdf
http://packaging.proximus.be/share/GENERAL-FIBRE-OPTIC-CABLE-INSTALLATION-INSTRUCTIONS.pdf
http://packaging.proximus.be/share/Drop-cable-Indoor-Optical-Fiber-cables-Ed.2-31072020.pdf
http://packaging.proximus.be/share/LANmark_OF_Drop_Cable_2x_Singlemode_9_125_OS2_LSZH_Yellow.pdf
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Uitvoering
In het technisch lokaal moet de overlengte van de kabel worden opgerold en 
beschermd tegen beschadiging.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de onderstaande criteria worden 
gerespecteerd en dat het materiaal correct wordt gehanteerd om de goede 
werking ervan te handhaven :
• De maximale trekkracht van de kabel niet overschrijden.

• De minimale buigstraal van de kabel respecteren tijdens  
en na de installatie.

Labeling van de kabels
Elke kabel dient aan beide uiteinden als volgt te worden gelabeld:  
nummer van het appartement / verdieping / blok.

Gelieve de kleurcode van Proximus te volgen (vezel 1 = zwart, vezel 2 = bruin). 
Het is van groot belang dat u in de 19” rack op het uiteinde van de verticale 
bekabeling (in de technische of open ruimte in de kelder) altijd duidelijk aangeeft 
welke vezels getermineerd zijn met welke connectorpositie aan de kant van 
het appartement. 

Technische schacht
De verticale kabels worden in een technische schacht getrokken. Het is verplicht 
om de kabels regelmatig vast te hechten aan de kabelladder. Gelieve steeds 
rekening te houden met de installatievoorwaarden van de fabrikant. In sommige 
gevallen moet men een ontlasting-lus voorzien. U dient de kabels steeds aan te 
leggen volgens de regels van de kunst.

Voor kleinere appartementengebouwen wordt bij voorkeur de kabels in buizen 
getrokken, deze lopen door tot in het appartement. De diameter van deze 
buizen is typisch 25 mm.

Inhoudstafel

Labeling van de kabels
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Schachten, kabelladders en kabelgoten
De schachten worden geplaatst conform de wettelijke voorschriften, zoals 
beschreven in het AREI. 

Alle elektrotechnische installateurs kunnen buizen en kanalen aanleggen  
voor de telecominfrastructuur, met inachtneming van volgende aanbevelingen:
• de buizen zijn ononderbroken en worden zo rechtlijnig mogelijk geplaatst; 

• ze hebben een gladde binnenwand;

• ze zijn voorzien van een trekdraad; 

•  ze zijn toegankelijk aan elk uiteinde zonder vloeren of plafonds  
te demonteren; 

• vermijd in elk geval bochten van 90° of meer. 

Om de telecomkabels vast te hechten en te ondersteunen in de technische 
schachten wordt het gebruik van kabelgoten of kabelladders aanbevolen. 

Kabelgoten (of kabelladders) worden ook aanbevolen voor gebruik bij horizontale 
doorgangen of in de technische ruimte.  
Deze voorzieningen hebben als voornaamste principe dat zij zo goed mogelijk  
de telecomkabels ondersteunen.

Kwaliteitsmetingen
Daar het om een nieuwe technologie gaat en om de kwaliteit te kunnen  
garanderen is het sterk aanbevolen om een controle van de gelegde kabels  
te doen  via een OTDR (Optische Tijd Domein Reflector)-meettoestel.  
Voer een controle uit op alle kabels vanuit de technische ruimte (kelder)  
of vanuit elk appartement. 

De correcte labeling kan met een rode lichtbron worden gecontroleerd.

Inhoudstafel

Kabelladders

Kabelgoten
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Voorzie een houten bord van 50x70 cm. Een goed alternatief is een 
multimediakast. Deze worden, indien mogelijk, geplaatst vóórdat de kabels 
effectief worden aangelegd. Het houten bord of multimediakast bevindt zich:  
•  naast het punt vanwaar de telecomkabels naar de andere  

woonruimten vertrekken; 

•  op een hoogte van minstens 100 cm van de grond; 

•  op een binnenmuur of een geïsoleerde buitenmuur, beschut tegen stof.

Dit telecombord biedt plaats aan de volgende elementen:
• het aansluitpunt (ONTP) waarop de verticale introductie kabel toekomt; 

• minstens 2 elektrische stopcontacten 230 V met aarding voorbehouden  
voor onze appartuur (voorbeeld modem);

• de uiteinde van de interne bekabeling (interne ethernet-sterbekabeling) 
binnenin het appartement en de actieve apparatuur zoals bijvoorbeeld 
de modem (zie de technische richtlijnen betreffende de bekabeling 
binnenin een woning).

4.  Inrichting van een telecombord in het appartement

Zone voor de  
 actieve apparatuur

Kabeltoevoeren 
voor de binneninstallatie  
(interne ethernet-sterbekabeling)

Toevoer van de invoerkabel

Bij voorkeur wordt het horizontale gedeelte van kabel beschermd.  
Zo vermijdt u eventuele beschadigingen tijdens de constructie. In de handel 
zijn er voldoende alternatieven beschikbaar, bijvoorbeeld de preflexbuis.

Inhoudstafel

http://www.proximus.be/bouwen
http://www.proximus.be/bouwen
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Fiberaansluitpunt

De verticale introductiekabel  komt in het appartement toe op het telecombord 
en wordt getermineerd in het aansluitpunt.   

Voer een controlemeting uit conform de norm ISO/CEI 11801.

Fiberaansluitpunt
Wanneer u vertikale fiberbekabeling heeft geïnstalleerd zal het aansluitpunt 
een opbouwdoos zijn met minstens 2 SC/APC connectoren. Voorzie 
voldoende ruimte om de fiber te kunnen oprollen en lassen.

Om een optimale werking te garanderen moet het aansluitpunt voldoen aan  
de volgende specificaties:
• minstens twee SC/APC-connectoren voor de binnenkomende vezel;

• voorzie ruimte voor minimum 2 warmtekrimpbare lasbeschermers;

• een minimum van 80 cm overlengte per fiber moet in de behuizing kunnen 
worden opgerold met inachtneming van een minimale buigradius  
van 15 mm;

• de behuizing van het aansluitpunt voldoet  aan de norm IP40/IK05.

Gelieve de kleurcode van Proximus te volgen (vezel 1 = zwart, vezel 2 = bruin).  
Het is van groot belang dat u in de 19” rack op het uiteinde van de verticale 
bekabeling (in de technische ruimte in de kelder) steeds duidelijk aangeeft 
welke vezels getermineerd zijn met welke connectorpositie. 

In een eerste fase zal Proximus het aansluitpunt installeren.

5. Installatie van het aansluitpunt

Inhoudstafel
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Andere informatie

7 Pag.  17Taakverdeling en contact met Proximus

8 Pag.  18Coördinatie van de werkzaamheden

Pag.  166 Lift- en andere technische lijnen

Inhoudstafel
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6. Lift- en andere technische lijnen

Inhoudstafel

Fiberinfrastructuur heeft een impact op de voorzieningen voor lift- en andere technische lijnen.  
Gebouwen die aangesloten zijn op fiberinfrastructuur kunnen geen gebruik meer maken van de analoge lijn (PSTN)  
waar de stroomvoorziening van de apparatuur verzorgd wordt door Proximus.

1. Noodcommunicatie in liften
Proximus biedt in gebouwen op fiberinfrastructuur geen analoge liftaansluiting meer. 

Er bestaan alternatieven die de liftleveranciers kunnen installeren om te voldoen aan 
de wettelijke verplichtingen, typische gebaseerd op mobiele netwerktechnologie.

2. Andere technische lijnen
Voor diverse toepassingen kan Proximus altijd voorzien in een telefoonlijn gebaseerd  
op VoIP-technologie (“Voice over IP”) en/of een vaste internetverbinding.  
Neem onderstaande punten in beschouwing om dit mogelijk te maken:

• Voorzie in de technische ruimte een houten bord van 50 op 50 cm op 100 cm  
van de grond om de onderstaande actieve elementen op te monteren:

 •  Het aansluitpunt: afmetingen (L x H x B): 80 mm x 107 mm x 27 mm
 •  Optische modem: afmetingen (L x H x B): 172 mm x 125 mm x 34 mm, 

verbruik 7 W
 •  B-box (de service gateway voor telefonie en/of internet): afmetingen  

(L x H x B): 230 mm x 205 mm x 65 mm, verbruik 15 W. Eventueel kunnen 
meerdere gateways voorzien worden op één optische modem.

 • Vereiste omgevingsomstandigheden (EN300 019-2-3 klasse 3.2):
  • Temperatuur tussen 5 °C en 45° C
  • Relatieve luchtvochtigheid tussen 5% en 95%

• Indien de telefoon en/of internet-dienst moeten gegarandeerd worden in geval 
van stroomuitval, kan Proximus ook een specifieke noodvoeding of een UPS 230V 
voorzien die getest zijn om het actieve materiaal (optische modem en b-box) zonder 
onderbreking te voeden. De gebruiker zal wel op regelmatige basis de werking en 
levensduur van de gebruikte batterij moeten controleren.

• Elk gebruik van analoge apparatuur op de telefonie-poort van de B-box voor andere 
toepassingen dan spraaktelefonie wordt niet ondersteund, in het bijzonder het gebruik 
van een analoge modem voor datatransmissie (dial-up modem). Controleer op 
voorhand met de leverancier of zijn toepassing geschikt is voor deze technologie.  
Talrijke alternatieven bestaan voor aansluiting van machines (vast of mobiel internet, 
LORA IoT-netwerk, …)

• Indien de apparatuur die moet aangesloten worden zich in een andere ruimte bevindt,  
dient de correcte bekabeling te worden tussen deze ruimte, en de technische ruimte  
met de fiberaansluiting.
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De doeltreffende samenwerking tussen de verschillende aannemers van het project en ons team verloopt dankzij een goede communicatie.  
De volgende  pagina’s beschrijven de standaardprocedure.

7. Taakverdeling en contact met Proximus

Inhoudstafel

Taken uit te voeren door de bouwheer
Inzake de installatie van telecommateriaal in een appartementsgebouw zijn de volgende taken voor rekening van de bouwheer:

• het plaatsen van wachtbuizen, inclusief de doorgang door de buitenmuren, en het plaatsen van kabelgoten en kabelladders, indien nodig; 

• het ter beschikking stellen van een technisch lokaal/open ruimte;

• het plaatsen van verticale bekabeling naar elk appartement en het labelen van de verticale bekabeling in het technisch lokaal (kelder); 

Taken uitgevoerd door Proximus
Zodra deze voorbereidende werken correct zijn uitgevoerd, zal Proximus de volgende taken op zich nemen:

• de toevoer van de invoerkabel naar het technisch lokaal via de wachtbuizen die door de bouwheer werden geplaatst; 

• het aansluiten van de invoerkabel op het publieke netwerk;

• in een eerste fase plaatsen wij de 19" rack (1ste fase);

• de installatie van de subracks;

• de montage van de invoerkabel op de subrack.

• het plaatsen van een aansluitpunt in elk appartement en het aansluiten van de verticale kabel.

Lijst van e-mailadressen
Controle infrastructuur (straatkabels) en vooraanleg 

Oost- en West-Vlaanderen werf.a1@proximus.com

Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant werf.a2@proximus.com

Brussels Hoofdstedelijk Gewest werf.a3@proximus.com

Henegouwen - Namen - Waals-Brabant chantier.a4@proximus.com

Luik - Luxemburg chantier.a5@proximus.com
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1.  Proximus op de hoogte brengen van het project
Breng Proximus op de hoogte van uw project via e-mail en dit vóór de aanvang 
van de werken. Gebruik hiervoor het formulier ‘aanvraag vooraanleg’.  
Aan de hand van deze e-mail wordt de beschikbare infrastructuur in de straat 
gecontroleerd. Kijk na in de tabel onderdeel ‘lijst van e-mailadressen’ 
welk email-adres u gebruikt (afhankelijk van de ligging van het 
appartementsgebouw) om het ingevulde document te mailen.  

2.  De aansluiting van het gebouw
Ten laatste 8 weken voor de beschikbaarheid van het technisch lokaal vraagt 
Proximus de nodige vergunningen aan om het werk te kunnen inplannen op 
basis van de door u opgegeven beschikbare datum van het technisch lokaal 
(via het formulier ‘aanvraag vooraanleg’). Indien u de aanvraag nog niet 
gedaan heeft, gelieve het formulier asap door te sturen zodat we het werk zo 
snel mogelijk kunnen inplannen. Stuur het ingevulde formulier terug naar het 
emailadres opgenomen in ‘lijst van e-mailadressen’. Dit is afhankelijk van 
de ligging van het appartementsgebouw.

8. Coördinatie van de werkzaamheden

Inhoudstafel

http://packaging.proximus.be/share/PXM-10066-PACK-Aanvraag-vooraanleg.pdf
http://packaging.proximus.be/share/PXM-10066-PACK-Aanvraag-vooraanleg.pdf
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3.  Optionele activatie van de lift - en technische lijnen
Op uitdrukkelijke vraag van de bouwheer kunnen de lift- en technische 
lijnen worden geactiveerd. Hiertoe dient de bouwheer, bovenop de gegevens 
vermeld in punt 2, de lijnen te vermelden die hij wenst te activeren en de 
gegevens van de titularis van de lijn (naam, adres, contactpersoon, telefoonen 
btw nummers). 

De aansluitingskosten en de tarieven van dergelijke abonnementen staan ter 
inzage op www.proximus.be

Relevante normen
Norm Beschrijving Toepassing 
ISO/CEI 11801 Algemene structuur databekabeling Verticale bekabeling, telecomverdeler, patchsnoeren, aansluitpunt

EN 50174 Bekabeling in gebouwen 19" rack, aansluitpunt, principes van aarding

EN 50310 Aarding van installaties Aardingskabel, aardingspen in het telecomlokaal

EN 61034 Low-smoke eigenschappen Kabels en snoeren

EN 60754 Zero halogeen eigenschappen Fiberkabel, patchsnoer 

CEI 60332 Vlamvertragende eigenschappen Fiberkabel, patchsnoer

CEI/EN 60529 Bescherming tegen vocht en voorwerpen van buitenaf 19" rack, aansluitpunt (IP40, IK05) 

CEI 62262 Bescherming tegen mechanische schokken 19" rack

EN 50377 Specificaties SC/APC-connector SC/APC-adapter, SC/APC-connector, aanloopband (pigtail)

G 657.A1 Eigenschappen van single-mode fiber met lage krommingsstraal Fiberkabel

AREI Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Afstand tussen kabels, leggen van kabels en leidingen

Inhoudstafel

V.U.: Olivier Crucq, Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel
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