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Kabelføringssystemer
På stand eller på jord



EINLWL
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TERRASTEEL
Stahlaufständerung mit PP - Kabelführungssystem
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Glossar



Hvad enten det drejer sig om jernbanespor, 
lufthavne eller i energiforsyningen, afhænger 
moderne systemer først og fremmest af 
en pålidelig strømforsyning og formidling 
af informationer. I denne forbindelse er det 
vigtigt at beskytte de mange følsomme kabler 
og ledninger effektivt mod påvirkninger 
udefra. Med GFK-kabelkanalen på stand 
sikres pålidelig beskyttelse mod påvirkninger 
udefra. GFK-kabelkanalen ARCOEINS + 
ARCOZWEI er udviklet til at klare topografisk 
vanskeligt terræn langs sporene. Selv under 
de vanskeligste forhold er kabellægningen 
problemfri. 

ARCOEINS har et effektivt tværsnit på 100 x 
150 mm, og ARCOZWEI et tværsnit 
på 250 mm x 150 mm. GFK-kabelkanalen 
ARCOEINS + ARCOZWEI tillader en 
maksimal afstand på 6 meter mellem 
Sigma-masterne. ARCOEINS + ARCOZWEIS 
- fremstillet i glasfiberforstærket kunststof - 
er ekstrem let, og dog meget stabil, takket 
være de dobbelte vægge. Dækslet anbringes 
ved blot at klikke det på plads i kabelkanalen 
og kan åbnes med passende værktøj.

GFK-kabelkanal på stand

ARCOEINS
AUFGESTÄNDERTES GFK - KABELFÜHRUNGSSYSTEM

ARCOZWEI
AUFGESTÄNDERTES GFK - KABELFÜHRUNGSSYSTEM
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Monteringsoptioner
Det stabile forzinkede monteringshoved 
kan tilbydes i 3 forskellige udførelser. Til 
vanskelige terrænforhold tilbyder vi et 
multifunktionelt monteringshoved med forskellige 
indstillingsmuligheder, så som højdeudligning 175 
mm, hældning til højre/venstre +/- 10°, 
hældning for/bag +/- 10° og omgivelser 
+/- 30°. Til normale terrænforhold tilbyder vi en 

standardmonteringsenhed med omgivelser +/- 30°, 
højdeudligning 75 mm og hældning for/bag +/- 5°.
Den billigste løsning er en 
standardmonteringsenhed med højdeudligning 
75 mm og hældning for/bag +/- 5°. 
Standardmonteringsenheden anvendes også til 
forsænkning.

ARCOEINS + ARCOZWEI 
Multifunktionshoved

ARCOEINS + ARCOZWEI 
Hovedstandard til forsænkning

Højdeudligning: 175 mm
Hældning til højre/venstre +/- 10°
Hældning for/bag +/- 10°
Omgivelser: +/- 30°

Højdeudligning: 75 mm
Hældning for/bag +/- 5°
Forsænkningen kan tilpasses på monteringsstedet efter 
behov

ARCOEINS + ARCOZWEI 
Hoved, standard

ARCOEINS + ARCOZWEI 
Hoved, standard, med holder

Højdeudligning: 75mm
Hældning for/bag +/- 5°

Højdeudligning: 75mm
Hældning for/bag +/- 5°
Omgivelser +/- 30°
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Enkel installation
Monteringshoved, Sigma-stander og GFK-kabelkanalen og dækslet er ekstremt enk-
le at installere. Sigma-standeren rammes ned i jorden. Monteringshovedet skrues på 
Sigma-standeren, alt efter valgt monteringshoved med 2 eller 4 skruer. Den 6 m lange 
GFK-kabelkanal skydes ind i monteringshovedet. Det 6 m lange GFK-dæksel klikkes 
simpelthen manuelt på plads på kabelkanalen uden yderligere montering.

Fordele
Takket være det enkle installationssystem forkortes arbejdstiden ekstremt 
meget. Den enkle og således hurtige installation er en stor fordel. Alt i alt er 
GFK-kabelkanalen på stander et kommercielt variabelt alternativ til de konven-
tionelle betonkabelkanaler. Takket være denne løsning forkortes varigheden af 
projektet, og projekt- og arbejdsomkostningerne bliver lavere.

Imagefilm
Vores image-film finder du på: castioni-kunststoffe.com

Sigma-Pfosten
Der Befestigunskopf wird mit dem verzinkten 
Standard Stahl Sigma-Pfosten verschraubt. 
Die Sigma-Pfosten können je nach 
Bodenverhältnissen in verschiedenen Längen 
geliefert werden: 1500 mm, 1900 mm 
und 2500 mm.

1500 mm

1900 mm

2500 mm
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Tekniske data
Materiale
Polyesterharpiks forstærket med 
glasfibervæv og glasfibervinger. Udvendigt 
med overfladefiber.

Mekaniske værdier
GFK-kabelkanalen på stander ARCOEINS er 
konstrueret til en nyttelast på 0,45 kN/m og 
0,9 kN/m for ARCOZWEI‘s vedkommende, 
plus en arbejdsbelastning midt på kanalen 
på 0,75 kN vertikalt og en horisontal 
vindbelastning på 1,45 kN/m2.

Elektriske egenskaber
Jordforbindelse og isoleret montering er ikke 
nødvendig. Elektrisk gennemslagsspænding 
ifølge DIN EN IEC 60243-2 25 kV.

Termiske egenskaber
Permanent formfast i et udendørs tem-
peraturområde på -30 °C til +80 °C.

Brandegenskaber
Indgrupperet i K1/3 mm ifølge DIN 
53438, del 2.
V0 ifølge UL 94
S4 ifølge DIN 5510-2
Halogenfri ifølge IEC 61249-2-21

Vægt
ARCOEINS ca. 5 kg/løbende meter, 
kanal og dæksel
ARCOZWEI ca. 7.5 kg/løbende meter, 
kanal og dæksel

økonomisk montage af kabelkanalerne på den stålbærende konstruktion
dækslerne klikkes på plads
standardspændvidde 6 m
lave transportomkostninger, let håndtering
enkel og hurtig udlægning
stabil konstruktion af glasfiberforstærket kunststof
elektrisk isolerende, ingen jordforbindelse nødvendig
høj mekanisk styrke
høj styrke med dobbelt vægsystem

ARCOEINS

ARCOZWEI



EBA-tilladelse nr. 7366 /7
Serieversion nr. 84 /97

Brandegenskaber
K1/3.5 mm ifølge DIN 53438, del 2.
Halogenfri ifølge IEC 61249-2-21

Nedlæg kabler hurtigere 
og billigere i jorden

TERRAEINS
HALOGENFREIES ERDVERLEGTES PP – KABELFÜHRUNGSSYSTEM

TERRAZWEI
HALOGENFREIES ERDVERLEGTES PP – KABELFÜHRUNGSSYSTEM
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KUNSTSTOFKABELKANAL
Absolut et økonomisk alternativ
Had enten det drejer sig om jernbanespor, lufthavne eller i energiforsyningen, 
afhænger moderne anlæg først og fremmest af en pålidelig strømforsyning og 
formidling af informationer. Og det gælder om at beskytte de mange følsomme 
kabler og ledninger effektivt mod påvirkninger udefra: Ved hjælp af økonomiske 
og fleksible, lethåndterlige enheder, hvorpå det er hurtigt og enkelt at realisere 
ændringer og udvidelser.

Hurtig og enkel at anvende
Indføringen af let-vægtskunststof byder på mangfoldige fordele lige fra billig 
transport til let anvendelse uden transport- og løftegrej på stedet og til nye 
anvendelsesmuligheder. Forberedte brudsteder til udføring af kabler gør 
lægningen hurtigere. I kraft af kabelvægsforklæder opstår der ikke nogen hulrum 
ved kondensering; der sker dræning på tværs.

Fleksibel at sætte i drift og kan anvendes igen
Kunststofkanalernes dækselelementer, der tåler at blive trådt på, og som kan 
lukkes, er også lette at åbne igen. Således er det hurtigt at lægge flere kabler 
og ledninger eller kontrollere disse. Ydermere kan kunststofkabelkanalen 
demonteres og anvendes igen uden problemer, og som sådan også ideel som 
midlertidige løsninger.



Summa-summarum er kunststofkanalen det økonomisk 
forsvarlige alternativ til konventionelle kabelkanaler af 
beton. Denne løsning forkorter projektets varighed, 
sænker bygge- og arbejdsomkostningerne og undgår, 
takket være dens 100 % genanvendelighed, høje 
bortskaffelsesomkostninger.

Robust og let
Kunststofkabelkanalen er let og ekstrem robust, takket 
være de integrerede søjler og ribber. Den kan holde til 
belastninger på op til 10kN. Dækslerne, der kan tåle at 
blive trådt på, kan lukkes og åbnes efter behov - det 
giver behagelig udlægning og hurtig kontrol.

Enkel og fleksibel håndtering
Kunststofkabelkanalerne udlægges hurtigt og enkelt 
manuelt af montøren. Hvert kanalstykke sættes uden 
noget ekstra tilbehør i det foregående og klikkes 
på plads. Og på grund af den ringe vægt kan der 
transporteres store mængder af dem.

Komfortabel og universel
Med forberedte geringslinjer kan man let og individuelt 
tilpasse kunststofkabelkanalerne til alle forhold på 
stedet, som f.eks. kurver, T-stykker, udtag, osv.

Hurtig og sikker til indbygning
Forberedte brudsteder til kabelgennemføring giver 
hurtig og enkel håndtering.

TERRAEINS

TERRAZWEI
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lav vægt på kun 4,5 kg for TERRAEINS og 8,4 kg for TERRAZWEI
økonomisk transport
problemfri løsning
enkel og hurtig manuel udlægning
let tilpasning af elementerne på stedet (skærehjælpellinje 15°/30°)
miljøvenligt og 100 % genanvendeligt PP-kunststof

Tekniske data
Vægt
Vægten er for TERRAEINS ca. 4,5 kg og for 
TERRZWEI ca. 8,4 kg.

Materiale 
Polypropylen:
• UV-stabiliseret
• anses for at være ufarligt
• er 100 % genanvendeligt
• er ikke til fare for miljøet
• er halogenfrit

Mekaniske værdier
Materialestyrken er min. 2 kN på 100 cm2 eller 
ca. 10 kN på hele overfladen uden brud.

Elektriske egenskaber
Jordforbindelse og isoleret montering er ikke 
nødvendig. Gennemslagsmodstanden er 670 kV/
cm ifølge DIN VDE 303-21 Overflademodstanden 
er ca. 1.000 ohm ifølge DIN IEC 93/VDE 0303, 
del 30.

Termiske egenskaber
Permanent formfast i et udendørs 
temperaturområde på -30°C til +85°C.

Brandegenskaber
Indgrupperet i brandklasse K1, flammeresistens 
(selvslukkende) halogenfrit ifølge IEC 61249-2-21



Stålunderstøttelse på stander
TERRAZWEI - stål med jordlagt kabelkanal

Der er udviklet en gennemgående 
stålunderstøttelse på stander til montering i 
yderst ekstreme områder (bjerge, egne med 
megen sne).

Den stabile stålunderkonstruktion muliggør 
en afstand mellem standerne på 6 meter. 
Systemet består af en 6 meter lang 
stålbeskyttelsesplanke, et monteringshoved 
af forsinket stål samt alt efter terrænklasse en 
Sigmastander med en højde på 1500 mm, 1900 
mm eller 2500 mm. Den gennemprøvede, PP-
kabelkanal TERRAZWEI til jordhøjde skrues på 
stålunderkonstruktionen med selvskærende 

skruer. Stålunderstøttelsen på stander er 
konstrueret til at kunne klare en belastning på 
1,5 kN. Systemet skal i jorden.

I ekstreme vinterforhold i nordlige bjergegne og i 
den senere tid også i mere tempererede zoner er 
stålunderstøttelse på stander et muligt alternativ. 
Systemet har helt klart fordele mht. sideværts 
tryk, som opstår ved snerydning med sneplov.
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Stålunderstøttelse på stander
TERRAZWEI - stål med jordlagt kabelkanal TERRASTEEL

Stahlaufständerung mit PP - Kabelführungssystem



EINLWL
Det monteringsvenlige 
GFK-kabelføringssystem til 
EINLWL
Indledning, GSM-R-system

Den digitale kommunikationsplatform «Global System of Mobile 
Communication-Rail», forkortet GSM-R, er fremtiden på banen. 
Den nye teknologi dækker i fremtiden alle mobile sprog- og 
datatjenester inden for togkommunikation. GSM-R skaber en 
vigtig forudsætning for at få mere trafik ud på skinnerne og 
forenkle trafikken over landegrænserne.

GSM-R er betegnelsen på et digitalt signalsystem, der er udviklet 
specielt til jernbanerne. Systemet er baseret på standarden 
«Global System for Mobile Communications» (GSM), der er vidt 
udbredt i den mobile telekommunikation. Med GSM-R suppleres 
GSM med særlige muligheder for jernbanedriften. GSM-R‘s 
frekvenser er internationalt harmoniseret og udelukkende 
forbeholdt jernbanedriften.

EINLWL
GFK - KABELFÜHRUNGSSYSTEM

1

2

3

4

5

6
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I Tyskland har de regulerende myndigheder for telekommunikation 
og post reserveret frekvensområderne 876,0-879,8 MHz og 
921,0-924,8 MHz (det er kanal 955-974) til GSM-R i GSM-modus. 
Således er der i alt 20 kanaler med en båndbredde på 200 kHz 
til rådighed for kommunikationen. De der driver banerne er 
interesseret i at få et ensartet nyt system til kommunikationen. 
Det analoge signalsystem kan ikke længere leve op til kravene. 
Det har nemlig hidtil været sådan, at hver delstat har benyttet sit 
eget absolut inkompatible system. Trafikken over grænserne, der 
får stadig større betydning inden for Europas grænser, men også i 
hele verden, får det således sværere og sværere.

Inden for jernbanedriften findes der en mængde 
kommunikationssystemer til data og sprog, der ikke er kompatible 
med hinanden. Ensartet og standardiseret kommunikation 
forøger ikke blot sikkerheden i banetrafikken, men giver også 
en stigning i effektiviteten. Med GSM-R muliggøres en hurtig og 
kundeorienteret kommunikation i togene og på banegårdene.

Stålunderstøttet, lige retning

Stålunderstøttet, sænkning

Stålunderstøttet, retningsændring

Jordlagt, lige retning

Jordlagt, sænkning

Jordlagt, retningsændring



Grunde til at anvende et 
EINLWL GFK-kabelføringssystem

DB Netz AG har i samarbejde med DB Systel udgivet et hæfte med specifikationskrav til et 
kabelføringssystem af kunststof.

Da systemet både skal være understøttet og jordlagt, gav det mening at arbejde med det allerede 
kendte materiale glasfiberforstærket kunststof. I vanskelige og uvejsomme terrænforhold, hhv. ved 
begrænsede plads- og ejendomsforhold langs med DB AG‘s jernbanestrækning er det ikke altid 
teknisk, driftsmuligt eller økonomisk muligt at installere jordlagte betonkabelføringssystemer.
I disse tilfælde er EINLWL-kabelføringssystemet af GFK et godt alternativ. I EINLWL-
kabelføringssystemet skal der kunne ilægges og beskyttes et LWL-kabel med maks. 60 
tråde på sikker vis. Kablet har en diameter på 25 mm, og er designet til nedlægning i 
jorden samt med understøttelse på stander. Længden mellem standerne som angivet i 
belastningsspecifikationshæftet er ≥ 2 meter. Vores system er konstrueret til en længde mellem 
standerne på 3 meter. Hertil blev der lavet en tilsvarende statik og teststatik.
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Der blev gennemført en praktisk 
test sammen med DB Systel og 
montagefirmaet Fa. Andreas Mühlbauer 
GmbH i Saalfeld på grundlag af 
belastningsspecifikationshæftet. EINLW 
GFK-kabelføringssystemet består af få 
dele, er stabilt og monteringsvenligt.

Der blev anlagt en første teststrækning 
i foråret 2011 til Orlabanen med en 
strækning på 8 kilometer. Orlabanen er 
en 14,8 km lang sidebane i Thüringen, 
der går fra Orlamünde til Pössneck.



3 meter afstand mellem standerne
dækslerne klikkes på plads
monteringsvenligt
tværsnit 53 x 56 mm
EINLW GFK-kabelføringssystem med glasfiberforstærkning
arbejdsbelastning, midt: 140 kg
svømmende lægning
få dele



EINLWL GFK-kabelføringssystem
Monteringen af EINLW GFK-kabelføringssystemet er meget økonomisk. Ved lige lægning 
behøves kun 1 skrue. Ved lige lægning i jordlagt område behøves ingen skruer; der slås 
blot 2 pløkker i på kryds. Det betyder, at man på byggepladsen kun behøver at arbejde 
med få dele og således opnår god økonomi ved lægningen. Det stander-understøttede 
og det jordlagte system er desuden i modsætning til de 2 meters standerafstand i 
belastningsspecifikationshæftet konstrueret til 3 meter. Med dette system sparer man 30% 
rammer og standere.

Brandegenskaber
K1/3 mm i følge DIN 53438, del 2.
V0 i følge UL 94
S4, SR1, ST2 i følge DIN 5510-2
Halogenfrit i følge IEC 61249-2-21

Præ-produktionsudgivelse DB net
TM 2010-342 I.NVT 2 til Ril 416 859 860
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ARCOEINS
AUFGESTÄNDERTES GFK - KABELFÜHRUNGSSYSTEM

ARCOZWEI
AUFGESTÄNDERTES GFK - KABELFÜHRUNGSSYSTEM

EINLWL
GFK - KABELFÜHRUNGSSYSTEM

TERRAEINS
HALOGENFREIES ERDVERLEGTES PP – KABELFÜHRUNGSSYSTEM

TERRASTEEL
Stahlaufständerung mit PP - Kabelführungssystem

TERRAZWEI
HALOGENFREIES ERDVERLEGTES PP – KABELFÜHRUNGSSYSTEM

Castioni Kunststoffe
Krähenbühl 8
CH 5642 Mühlau AG

Telefon: +41 56 670 2000
Telefax: +41 56 670 2004
Mobil CH: +41 76 384 36 26
Mobil D: +49 177 727 0395

E-mail: castioni@castioni-kabelkanal.de
Internet: www.castioni-kabelkanal.de
reklamebyrå: www.laybel.de

Kontor og lager, Tyskland
Bodenfeld 28
D-91466 Gerhardshofen

Telefon: +49 9163 95 90 50
Telefax: +49 9163 20 16 35
Mobil: +49 160 47 84 456
E-mail: manfred@huenl.de

KABELEINS
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CASTIONI
KABELFÜHRUNGSSYSTEME


