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1 Introductie 
 
The Smooth Fibre Unit (SFU) is een bundel individuele glasvezels omgeven met een acrylaat laag. Over deze laag is een 
polyethyleen (PE) buitenmantel aangebracht. 
 
 

1.1 Constructie van de SFU 
 
De PE mantel heeft groeven, welke de SFU een lage 
wrijvingsoppervlakte geeft. Gecombineerd met een 
laagje aan de binnenzijde van de micro tube geven 
deze groeven excellente inblaas resultaten.  
In hoofdstuk 2 is toegelicht met welke specifieke 
blaasapparatuur de SFU in een minibuis te blazen is. 

 

 

 Glasvezel  
 Acrylaat laag  
 PE mantel  
 
 

  

1.2 Document history 
   
versie datum  wijzigingen 
01 30-05-2013  Eerste uitgave 
03 17-03-2014  Gereedschap voor strippen aangepast 
04 06-03-2019   
 
 

  

  

1 

2 

3 
 

mailto:info@ace-fibreoptic.com
http://www.ace-fibreoptic.com/


 
 

 

 

  
 Spinnerstraat 15 | Postbus 6 | 7481 KJ Haaksbergen | Nederland | Telefoon: +31(0)53 573 22 55 | Email: info@ace-fibreoptic.com   3/7 

 

 www.ace-fibreoptic.com  Technische wijzigingen voorbehouden | Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend 

2 Blaasapparatuur 
   
De SFU wordt meestal door middel van blaastechniek geïnstalleerd. 
 
Tests hebben uitgewezen dat een blaasafstand van 1.400 meter bij de 2 en 4 vezelige SFU in een buisje met Ø 3.5 mm 
(binnendiameter) haalbaar is. De blaasafstand van de 6 vezelige is ongeveer 1.200 meter. De 12 vezelige SFU kan in 
hetzelfde type minibuis ongeveer 1.000 meter geblazen worden. 
 
Blaastesten zijn uitgevoerd op het test tracé van TKF met de volgende blaas apparatuur: 
 
 

2.1 BT – apparatuur 
 
Deze machine voorkomt schade aan de SFU tijdens 
het inblazen middels een “buckling detector” in de 
blaaskop. Verschillende fibre plates zijn beschikbaar 
om de machine aan te passen aan de diameter van de 
in te blazen SFU. 
Maximale druk 16 bar 

 

  
 
 

  

2.2 Pneumatic microjet PRM 196 (Plumettaz) 
 
Bij het inblazen van de SFU moet de magnetische 
koppeling samen met het plastic tandwiel en de rubber 
band gebruikt worden. De drukkracht kan gelimiteerd 
worden met de magnetische koppeling. 
 
Let op: Stel de drukkracht in voordat met het inblazen 
worden gestart (zie hiervoor de installatie instructie van 
de Plumettaz PRM 196).  
 
Maximale druk 16 bar 

 

 
 
 

  

2.3 Electric microjet EM 25 
 
Compact en licht apparaat met een elektrische 
aandrijving. Voorzien van een afstands- en 
snelheidsmeter voor volledige controle tijdens het 
inblazen van de SFU. 
 
Wordt toegepast bij het inblazen van een SFU in  
tubes Ø3 – Ø16 mm. 
  
Maximale druk 16 bar. 
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2.4 Ultimaz E25  Plumett   

   
De Ultimaz heeft een compacte vorm (80 x 255 x 195 
mm) en een gewicht van 4,3 kg, waardoor het 
apparaat met name wordt toegepast bij  
inblaaswerkzaamheden binnen gebouwen. Hierbij is 
de in te blazen lengte ongeveer 200 meter. De 
elektromotor wordt aangedreven door een accu.  
 
Maximale druk: 10 – 12 bar. 
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3 Instructie 
 

3.1 Gereedschap  
 

• Fibre bead (vezelkop). Deze worden meegeleverd 
in de doos van de SFU, maar kunnen ook 
separaat worden besteld bij TKF.  
Let op dat de juiste maat van fibre bead wordt 
toegepast. 

• Crimp gereedschap voor het monteren van een 
fibre bead (“blaaskop”) aan de SFU 

 

 
 

 

• Miller tang type 101-s voor het strippen van de 
SFU 

 

 

 

   

• Alcohol – minimaal 96% ethanol, standaard 
destillatie 

• Cleaning tissues  

• Spons voor het verwijderen van acrylaat deeltjes 
na het strippen van de SFU 

 

               
 
 

  

3.2 Inblazen van de SFU 
   
Voor aanvang van het inbalzen van de SFU wordt de 
“kop” van de SFU voorzien van een fibre bead. 
 
Plaats de fibre bead op het einde van de SFU en klem 
de fibre bead in de crimp tool. 

 

 
   
Na het aanknijpen van de fibre bead zit deze vast op 
het uiteinde van de SFU. 
 
De SFU kan nu worden ingeblazen. De fibre bead 
zorgt ervoor dat oneffenheden in het blaascircuit 
(bijvoorbeeld connector overgangen) gecompenseerd 
worden en dat de SFU niet blijft steken. 
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3.3 Voorbereiding bij het strippen van de SFU 
   

• Draag een veiligheids- of stofbril. 

• Vezels kunnen makkelijk breken. Voorkom losliggend vezel afval, houd de werkplek schoon. 

• Kijk nooit in de vezel. Laserlicht kan blijvende schade aanrichten aan de ogen. 
 
 

3.4 Splitsen van de SFU 
   
Controleer de snijdiepte van de Miller tang.  
Deze mag bij de 2-, 4- en 6-vezelige SFU maximaal 
1,1mm zijn. Dit betekent dat de snij-opening minimaal 
1,1 mm is. 
Bij de 8- en 12-vezelige SFU is de snijdiepte maximaal 
1,4 mm. 
 
Snijd de buitenmantel (PE) met behulp van de Miller 
tang. 
 
Let op: De binnenste laag mag niet gedraaid of 
beschadigd worden. 

 

 
   
Verwijder de mantel met de hand.  

 
   
Controleer de snijdiepte van de Miller tang.  
Deze dient iets dieper ingesteld te worden, echter 
mogen de vezels niet geraakt worden. 
  
Verwijder een kort stuk (2 á 3 cm) van de acrylaat laag 
aan het eind van de SFU met behulp van de Miller 
tang. 
 

 

 
   
Verdeel het totaal aantal vezels van een vezelbundel 
in twee helften.  
 
Splits de twee delen van de vezelbundel tot de 
gewenste lengte. Houd hiervoor in elk hand een helft 
en trek de helften voorzichtig uit elkaar. 
 
Let op: De SFU dient onder spanning te staan tijdens 
deze handeling. 
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Verdeel de twee bundels wederom in twee helften en 
splits voorzichtig de individuele vezels van elkaar. 
 
Herhaal deze stappen tot de vezels volledig van elkaar 
gescheiden zijn. 

 

 
   
Verwijder de overgebleven acrylaat laag op de vezels 
met de spons.  
 
Maak de vezel schoon. Gebruik hiervoor de tissues en 
alcohol. 

 

 
 
 

  

3.5 Bevestiging van de SFU in een lascassette 
   
Door temperatuurschommelingen is de kans reëel dat 
de mantel van de SFU gaat krimpen. Als gevolg 
hiervan zal de Fibre Unit (FU) langer worden in de 
lascassette ten aanzien van de PE buitenmantel. 
 
Om problemen te voorkomen ten gevolge van de krimp 
in de mantel wordt aanbevolen om de FU en 
buitenmantel van de SFU vast te zetten in de 
lascassette (zie ook voorbeeld in de afbeelding 
hiernaast). 
 
Voor het vastzetten kunnen twee kleine kabelbandjes 
(tie-wraps) gebruikt worden. De koppen van de tie-
wrap dienen aan buitenzijde van de lascassette te 
komen. 
 
Let op: dat tijdens het vastzetten de vezels niet 
knikken. 
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