
Aansluiten van woningen op het glasvezelnetwerk
U ziet hoe vanaf de hoofdkabel in de straat de aansluiting tot in uw huis wordt aangelegd. 
 
Allereerst wordt een geul gegraven door uw straat, daarin lopen 1 of meerdere zgn. DB24 kabels.  
Na het leggen van de kabels wordt een groen lint op de kabel gelegd, mochten er in de toekomst 

graafwerkzaamheden zijn, dan geeft het lint aan waar de kabels 
lopen. 
 
Deze met kunststof en metaal verstevigde buis bevat 24 dunne 
kunststof buisjes waardoor de glasvezels geblazen worden. Eén 
buisje per woning. Op de foto boven ziet u hoe de monteur een 
DB1 aanstript.  
Deze dunnere kabel, met 1 buisje, vandaar de naam DB1, is de 
kabel die aangesloten wordt in de meterkast van uw woning. 
Vervolgens wordt deze DB1 kabel aangesloten op de DB24 kabel 
(de hoofdkabel die door uw straat loopt). 
Dit gebeurt middels een zogenaamde kabelmof, in deze mof w
1 buisje uit de bundel van 24 doorgeknipt en aangesloten op de 
DB1 kabel naar uw huis. 
 

ordt 

Op onderstaande foto ziet u de kabelmof: 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  



Rechtsonder ziet u de DB24 kabel de kabelmof binnenkomen, vervolgens gaat de DB24 kabel rechtsboven weer de 
kabelmof uit. In het midden ziet u de aftakking naar de dunnere kabel (DB1) lopen, deze verlaat linksboven de mof 
en wordt dan in een mooie bocht richting uw woning gelegd. Hiervoor hoeft niet uw hele tuin opengebroken te 
worden, er wordt namelijk van een bestuurbare grondboor gebruikt gemaakt. Er wordt dus een gat geboord, onder 
uw bestrating door tot aan de gevel. Alleen daar zal een gat gegraven worden, en de kabel wordt de woning 

ingebracht. 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierboven ziet u hoe de kabel van onder de meterkast naar rechts wordt afgebogen richting het modem. Let u ook op 
de bochten, er worden mooie bochten gemaakt, omdat hierna de kabel er door heen geblazen moet worden. Dat kan 
niet als er een haakse bocht in zit, dus alle bochten worden zeer vloeiend gelegd.  

   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nu is het tijd om de glasvezel door de buis vanaf de wijkverdeler (Area Pop) naar de huizen te blazen. Hiervoor 
wordt een aanhanger met de benodigde apparatuur bij de wijkverdeler geplaatst. In deze aanhanger zit onder meer 
een compressor die zorgt voor de benodigde luchtdruk. De buitenkant van de glasvezel is ruw gemaakt met allemaal 
kleine glazen bolletjes. Het voelt een beetje aan als fijn schuurpapier, deze oneffenheden zorgen dat de kabel goed 
door de lucht "gegrepen" wordt en het buisje doorgeblazen wordt. 
Vanuit de wijkverdeler worden alle huizen in een straal van 300m aangesloten.  
 
Boven ziet u het glasvezel blaas apparaat in blauw. 



Links wordt de glasvezel ingevoerd, vervolgens ziet u rechts een buisje. Dit buisje wordt aangesloten op 1 van de 
buisjes in de DB24 kabel in de wijkverdeler. Vervolgens wordt glasvezel door geblazen, een andere monteur met een 
portofoon geeft bij de woning aan wanneer de glasvezel is aangekomen. Het apparaat kan maximaal 40meter per 
minuut blazen, er zitten sensoren op die opmerken wanneer de kabel vastloopt (bijv. door een te scherpe bocht of een 
slechte aansluiting in de mof).Vaak kan men dan de kabel een klein stukje terugtrekken en opnieuw proberen te 
blazen.  
 
Hier ziet u de regelunit van het glasvezel blaas apparaat. Op de dag dat wij meekeken, moesten de kabels meer dan 
130 meter afleggen. Op het moment dat wij deze foto maakten was de kabel zojuist aangekomen bij de woning en 
was er dus 138 meter geblazen zoals op het schermpje te zien is.  
De 185 staat voor 185 KM! Zoveel kabel had het apparaat in totaal al geblazen.  
Met de knop linksonder wordt de luchtdruk geregeld en dus de snelheid waarmee de kabel door het buisje geblazen 
wordt. De snelheid verschijnt normaal gesproken op het schermpje links, omdat het blazen klaar was toen we de foto 
namen, is er helaas niets te zien, tijdens het blazen liep de snelheid op tot 38 meter per minuut.  
Hier ziet u de DB24 kabels de wijkverdeler verlaten, op elke kabel kunnen dus 24 woningen aangesloten worden. 
Een voor een worden de glasvezels door de kabels geblazen totdat alle buisjes gevuld zijn. Na elke keer blazen wordt 
de kabel meteen gelast (daarover later meer).  

In een straal van 300 meter rond de centrale worden de huizen 
aangesloten. Mocht er geen plek zijn om een centrale neer te 
zetten , plaatst men grijze kastjes aan de weg.Een beetje te 
vergelijken met de grijze kastjes van de KPN:  
   
 De glasvezelkabel naar het huis en de glasvezelkabel naar de 
XMS-apparatuur worden met een speciaal diamant snij apparaatje 
kaarsrecht afgesneden. Een rechte snede is essentieel voor een 
goede las. Op de foto ziet u de vezels nog met hun beschermde 
buitenmantel.  
De kabel bestaat uit meerdere mantels van glas, pas als laatste ziet 
u de gekleurde buitenmantel. Met de verschillende kleuren 
buitenmantel (rood en blauw) worden de verschillende signalen 
(1-weg, televisie en 2-weg Internet en telefonie) gemarkeerd. 

 
 
 
   
   
   
   
   
   



Vervolgens worden beide glasvezels gestript en 2 keer gereinigd met pure alcohol. De kabels moeten absoluut 
brandschoon zijn, elk vuiltje, hoe klein ook, kan de las laten mislukken. Vervolgens wordt de glasvezel naar de XMS 
links en de kabel naar uw woning rechts in het lasa
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Op het glasvezel las apparaat zit ook een soort tang om een klemmetje om de las te zetten. Rechts ziet u een foto van 
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Op de ingebouwde microscoop is goed te zien dat de kabel k
recht ligt. De kern, waarover de signalen gaan, ziet u als dun 
lichtblauw streepje in het midden op de foto. 
De donkere streepjes eromheen is de eerste mantel, dan nog 
lichterblauwe streepjes (2e mantel). 
Tenslotte zwart (3e mantel, deze mantel geeft de kabel zijn 
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Na het lassen wordt de demping (het verlies) in de las gemeten. 
Dit mag officieel 0,06dB bedragen, de monteurs die XMS inhuurt 
werken met een standaard van 0,03dB!  
Het meten van het verlies in de las, gebeurd door een bekende
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econde internet kan en daarnaast ook nog voldoende bandbreedte is 
om in de toekomst HDTV door te geven en te bellen. Allemaal 
tegelijk ! 
 
Na het lassen wordt er een metalen klemmetje om de las gezet, dit is 
niet o
sterker dan het materiaal, dus als de kabel zou breken, breekt hij in 
ieder geval nooit op het las punt. Het klemmetje wordt gebruikt om 
de kabel vast te zetten in de cassette.  
Op de foto links ziet u hoe de monteur netjes de kabels in de casse

Het systeem met de cassette is een vernufti
in staat stelt om voldoende kab
de las mislukken en opnieuw gemaakt moete



 

monteur altijd voldoende lengte over. Ook is het handig als in de toekomst onderhoud gepleegd moet worden. 
De kabels liggen netjes per woning geordend in de cassette volgens een bepaald systeem. 
Als u goed kijkt ziet u telkens rood en blauw om en om in de cassette liggen. 
Op de foto boven zijn linksboven de buisjes van de wijkverdeler naar de woningen te zien.  

Op de foto boven ziet u linksonder de aansluitingen naar de TV 
signaalverdelers en de switches voor het internetverkeer in de wijkverdeler. Nu 
zijn de kabels van XMS dus gekoppeld aan de kabels naar uw woning.  
   
Deze cassettes zijn onder gebracht in lades, boven ziet u de monteur met 1 lade 
uitgeklapt. Op elke lade staat aangegeven welke huizen erop zijn aangesloten. 
Er zitten telkens 6 huizen op 1 cassette. Er zijn dus 4 cassettes nodig om een 
volledige DB24 door te verbinden met de glasvezelapparatuur in de 
wijkverdeler. Deze cassettes zijn onder gebracht in lades, u ziet de monteur 
met 1 lade uitgeklapt. Op elke lade staat aangegeven welke huizen erop zijn 
aangesloten. In 1 lade kunnen meerdere cassettes, deze kunnen middels een 
handig opklapmechanisme open gezet worden zodat de monteur heel 
makkelijk de cassettes (van onderen af) kan vullen met gelaste glasvezels.  
 
 
 
 
 
 
 
Hier ziet u de apparatuur die nodig is om televisie en internet naar uw huis te 
brengen. De linkerkast (de gele kabels met groene plugjes) is voor televisie. 
Rechts staat de apparatuur (switches) voor Internet. Ieder kabeltje is gelabeld 
met postcode en huisnummer. Zo is precies te zien welk kabeltje naar welke 
woning loopt. 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
 

Aan het einde van de dag als uw huis is aangesloten wordt de straat voor uw 
huis weer netjes dichtgemaakt door de monteurs !  
Bron: Nieuwland op Glasvezel 


