
Rendabel glasvezel aanleggen
Glasvezel aanleggen in het buitengebied biedt 

enorme kansen. Als u het tenminste slim en 

efficiënt aanpakt. In overleg met experts uit de 

praktijk ontwikkelden we de Midi Fiber Dome. Op 

dit distributiepunt sluit u heel eenvoudig 1 tot 6 

klanten aan. En vanwege de flexibele invoerpoorten 

behoudt de trendsettende aannemer zijn vrijheid 

met betrekking tot de keuze van een kabel of buizen 

systeem. Ook in service & beheer biedt dit vele 

mogelijkheden. Het resultaat blijft gelijk; niet harder 

maar efficiënter werken met verlaagde kosten (TCO) 

als eindresultaat. Nieuwe DAC-kabels met 12, 24 of 

48 vezels begraaf je gewoon direct in de grond. Dat  

betekent: minder kosten en sneller werken. 

Flexibiliteit in FttH-concept
Attema biedt de totaaloplossing voor de aanleg 

van glasvezel. Afhankelijk van de spreiding van 

woningen, kiest u de Midi Fiber Dome voor maximaal 

6 aansluitingen, een distributiepunt voor maximaal 

24 aansluitingen of een distributiepunt voor 

maximaal 48 aansluitingen. En omdat de montage zo 

gemakkelijk is, wordt FttH ook buiten de bebouwde 

kom rendabel. Dat is infra volgens Attema.

Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld.

INFRA VOLGENS ATTEMA:

Glasvezel in het buitengebied.  
Buitengewoon slim met de Midi Fiber Dome

Rendabele FttH-oplossing  Eenvoudige montage   Ontwikkeld met experts



Meer info? Kijk op www.attema.com/mfd

Technische specificaties

Artikelnummer:  AT29292 - Midi Fiber Dome (HS)

  AT29293 - Midi Fiber Dome (ANT)

Kleur:   Dome: zwart 

Basis: donker grijs

  Sluitring: rood

Diameter mof:  Ø 190 mm

Lengte mof:  360 mm

Materiaal:  Polypropylene Fiberglass

Gewicht per stuk:  1,3 Kg

Kabel / buis diameters: Ø 2,5 mm – Ø 8,0 mm

Aantal invoerpoorten:  10 (max 4 in / 6 uit)

Aantal splice trays: 2  

Splice tray capaciteit (HS):  12 splice protectors heatshrink 

  Ø 2,4 mm x 45 mm

Splice tray capaciteit (ANT):  12 splice protectors ANT

  of mini-heatshrink

Buigradius van de

vezels (cassette): R = 22,5 mm

Buigradius window 

cut overlengte: R = 30,0 mm

Luslengte window cut:  30 cm                                                     

Luslengte van de 

vezels (cassette): 40 cm

Montage instructies Bekijk het instructiefilmpje op www.attema.com/mfd

1. MFD openen 2. Kabels / buis invoeren 3. Strippen, lassen, opbergen 4. MFD sluiten

download de Attema app 
en ervaar de mogelijkheden in 360°

Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld.

http://www.attema.com/mfd

