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Catena HDS2 Basis
Teknisk informasjon

Catena HDS2 Basis er et
nødskap der vi har hatt ekstra
fokus på servicevennlighet
samtidig som at skapet er meget
kompakt.
Vi har tatt fram en rekke nye
funksjoner basert på råd og
ønsker både fra brukere,
installatører og driftspersonell.
HDS2 Basis er meget godt egnet
for IP-telefoni siden det er et
stort teknisk rom bak
skillevegg i skapet. Her plasseres
rekkeklemmer, sikringer,
strømforsyninger, switch, PLS og
annen elektronikk. Eget
fiberpanel kan leveres for
montering i tak.

Døra har 3-punkts lås og skrudd
vindusramme.

Skapet har LED innvendig
belysning noe som gir både
miljømessig og økonomisk
gevinst samt mindre vedlikehold.
HDS2 Basis kan leveres med
605/606 skiltmoduler på siden
av skapet, i felles brakett.
HDS2 innfelt i
tunnelvegg med
HDR karmsystem

Teknisk informasjon :
Materiale :
Farge nødskap
Dørtype :
Lås :
Vindu :
Kabelinnføring :
Merking :
Innvendig belysning :
Plassering av sensorer :
Sensor :
Montasjeplate :
Montering :
Hullmønster for telefon:
Dimensjon Basis :
Tetthet :

Sjøvannsbestandig aluminium 5052/syrefast stål 316.
Rød RAL3020.
Sidehengslet dør med 3 hengsler og dørstopper.
3-punkts lås med L-håndtak (krom/syrefast).
4mm acryl med skrudd vindusramme.
Kabelnipler i bunn av skap med valgfritt hullmønster.
Etter avtale.
LED list 25cm, 24VDC/4W.
I skillevegg og øverst i høyre hjørne hengselside.
Induktiv sensor IA18DSF08DO (18mm) eller mekanisk sensor
(12mm).
510x790mm (NB: Ikke full byggehøyde over hele plata).
Braketter for montering via 4x20mm fjellbolt. Kan felles inn i
betongelement via tilhørende HDR rammesystem.
TufTel IP 3495, annet på forespørsel.
600x900x370mm (bxhxd).
IP65.

Skilleveggen er hengslet for fri adkomst
når det jobbes i skapet.

LED-belysning som sparer både miljø,
energi og driftskostnader.

Partnummer & beskrivelse :
Catena AS - Rev 4 2013

Partnr.

Beskrivelse

Nødskap med vindu i dør :
HDS2-1-AS-A

HDS2 Basis med plass for 2 brannslokkere og nødtelefon (TufTel IP standard). Innvendig LED belysning, teknisk rom for montasjeplate. Alu 5052.

HDS2-1-SS-A

HDS2 Basis med plass for 2 brannslokkere og nødtelefon (TufTel IP standard). Innvendig LED belysning, teknisk rom for montasjeplate. Syrefast 316L.

Tilbehør:
HDMP-1-AL

HDS2 Basis montasjeplate standard

HDB2-1-SS

HDS2 Basis veggbrakett horisontal for 20mm fjellbolt (2 pr. skap)

HDB2-13-SS

HDS2 Basis veggbrakett horisontal for 20mm fjellbolt (2 pr. skap). Benyttes når skapet skal ha skiltmoduler på sidene.

SPD-24181

Strømforsyning 24VDC/18W for LED list, for DIN skinne.

Plass for to brannslokkere og nødtelefon

Stort servicevennlig teknisk rom
bak hengslet skillevegg
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Catena HDS2 Extended
Teknisk informasjon

Catena HDS2 Extended er en bredere
utgave av HDS2 Basis for å gi ekstra plass
for tekniske installasjoner. Dette kan
også leveres i dyp versjon (+100mm) der
det er behov for enda mer plass til tekniske
installasjoner.
HDS2 Extended er meget godt egnet for
IP-telefoni siden det er et stort teknisk
rom bak hengslet skillevegg i skapet. Her
plasseres rekkeklemmer, sikringer, plinter,
strømforsyninger, switch, PLS, remote I/O,
videoservere og annen elektronikk.
Skapet har innvendig LED belysning; noe
som gir både miljømessig og økonomisk
gevist.

Døra har 3-punkts lås, skrudd
vindusramme og leveres med
dørstopper.

HDS2 Extended kan leveres med innvendig
kapsling for klasse 2 (dobbeltisolert)
installasjon.
HDS2 Extended kan leveres med
605/606 skiltmoduler på siden av skapet,
i felles brakett.

Sensorer plasseres i sokkel for
brannslokker.

Teknisk informasjon :
Materiale :
Farge :
Dørtype :
Lås :
Vindu :
Skillevegg :
Kabelinnføring :
Merking :
Innvendig belysning :
Plassering av sensorer :
Sensor :
Montasjeplate :
Montering :
Dimensjon Extended :
Tetthet :

Syrefast stål 316L eller sjøvannsbestandig aluminium 5052.
Rød RAL3020.
Sidehengslet dør med 3 hengsler og dørstopper.
3-punkts lås med syrefast L-håndtak, 180o åpning.
4mm acryl med skrudd vindusramme.
Hengslet og tilpasset TufTel IP 3495, annet på forespørsel.
Kabelnipler i bunn av skap med valgfritt hullmønster.
Kabeldeksel kan leveres på forespørsel.
Etter avtale.
LED list 25cm, 24VDC/4W.
I holdere for brannslokker og øverst i høyre hjørne hengselside.
30mm induktiv sensor.
630x790mm (bxh).
Braketter for montering via 4x20mm fjellbolt. Kan felles inn i
betongelement via tilhørende HDR rammesystem.
700x900x370/470mm (bxhxd).
IP65.

Partnummer & beskrivelse :
Partnr.

Skapene kan leveres med spesialtilpasset fiberpanel for opptil 24 fibre.

Beskrivelse

Nødskap med vindu i dør :
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HDS2-4-AL-A

HDS2 Extended med plass for 2 brannslokkere og nødtelefon. Innvendig LED belysning, teknisk rom for montasjeplate. Alu 5052. Dybde 370mm.

HDS2-4-SS-A

HDS2 Basis med plass for 2 brannslokkere og nødtelefon. Innvendig LED belysning, teknisk rom for montasjeplate. Syrefast 316L. Dybde 370mm.

HDS2-4-AL-460-A

HDS2 Basis med plass for 2 brannslokkere og nødtelefon. Innvendig LED belysning, teknisk rom for montasjeplate. Alu 5052. Dybde 460mm.

HDS2-4-SS-460-A

HDS2 Basis med plass for 2 brannslokkere og nødtelefon. Innvendig LED belysning, teknisk rom for montasjeplate. Syrefast 316L. Dybde 460mm.

Tilbehør:
HDMP-4-AL

HDS2 Extended montasjeplate standard.

HDMP-42-AL

HDS2 Extended montasjeplate for klasse 2 (dobbeltisolert) installasjon. Benyttes sammen med HDMP-4-K2.

HDMP-4-K2

HDS2 Extended kapsling for klasse 2 (dobbeltisolert) installasjon. Benyttes sammen med HDMP-42-AL.

HDB2-4-SS

HDS2 Extended veggbrakett horisontal for 20mm fjellbolt (2 pr. skap).

HDB2-14-SS

HDS2 Extended veggbrakett horisontal for 20mm fjellbolt (2 pr. skap). Benyttes når skapet skal ha skiltmoduler på sidene.

I eldre tunneler med
begrenset plass i
tunnelrommet er det
viktig at veggmontert
utstyr har så lite
utstikk som mulig.
Med tanke på dette har
vi laget HD2 SlimLine,
et nødskap som kun
bygger 22cm i dybden.

Plass for to brannslokkere og nødtelefon

Teknisk rom bak skillevegg

Mest kompakte nødstasjon på markedet – dybde kun 22cm
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Catena HDS2 SlimLine
Teknisk informasjon

Catena HDS2 SlimLine er et meget kompakt
nødskap som er designet med tanke på plassering i
eldre tunneler der tunnelrom er trangt og bankett
er smal.
Sammen med Catena HDSK plogskilt er dette den
mest plasseringsvennlige nødstasjonen som
finnes på markedet.
Teknisk rom finnes bak en skrudd skillevegg og her
er det gjort klart for kabelnipler, DIN-skinner og
Kroneramme.
Er det behov for mer utstyr som switch for IPtelefoni, strømforsyninger, sikringer og remote I/O
kan dette plasseres i et eget teknisk skap (T-skap)
som settes ved siden av nødskapet.
T-skapet fås i to størrelser, 300x650mm eller
650x650mm, begge med montasjeplater.

Plass for to brannslokkere og nødtelefon

Teknisk informasjon :
Materiale :
Farge nødskap
Dørtype :
Lås :
Vindu :
Kabelinnføring :
Merking :
Innvendig belysning :
Plassering av sensorer :
Sensor :
Montasjeplate :
Montering :
Dimensjon SlimLine :
Tetthet :

Sjøvannsbestandig aluminium 5052 eller syrefast stål 316L.
Rød RAL3020.
Sidehengslet dør med 3 hengsler og dørstopper.
3-punkts lås med L-håndtak (krom/syrefast).
4mm acryl med skrudd vindusramme.
Kabelnipler i bunn av skap med valgfritt hullmønster.
Etter avtale.
LED 25cm stripe, 24VDC/4W.
I skillevegg og øverst i høyre hjørne hengselside.
Induktiv eller mekanisk.
Ikke egen montasjeplate men pressbolter i rygg for Kroneramme
og 2 stk DIN skinner. Egen sidestilt brakett for nettverk.
Braketter for montering via 4x20mm fjellbolt. Kan monteres i
tilhørende HDR-10 rammesystem.
650x650x220mm (bxhxd).
IP65.

Teknisk rom bak skillevegg

Kombineres med HDS-V plogskilt

Partnummer & beskrivelse :
Partnr.

Beskrivelse

Nødskap HDS2 SlimLine:
HDS2-8-AL-A

HDS2 Slimline med plass for 2 brannslokkere og nødtelefon. Innvendig belysning, teknisk rom, veggbraketter. Alu 5052.

HDS2-8-SS-A

HDS2 Slimline med plass for 2 brannslokkere og nødtelefon. Innvendig belysning, teknisk rom, veggbraketter. Syrefast stål 316L.

T-skap HDT2 SlimLine:
HDT2-10-U-AL-A

HDT2 SlimLine T-skap 300x650mm med plass for elektro- og styringsutrustning. Montasjeplate. Alu 5052.

HDT2-10-U-SS-A

HDT2 SlimLine T-skap 300x650mm med plass for elektro- og styringsutrustning. Montasjeplate. Syrefast 316L.

HDT2-11-U-AL-A

HDT2 SlimLine T-skap 650x650mm med plass for elektro- og styringsutrustning. Montasjeplate. Alu 5052.

HDT2-11-U-SS-A

HDT2 SlimLine T-skap 650x650mm med plass for elektro- og styringsutrustning. Montasjeplate. Syrefast 316L.
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Tilbehør:
HDMP-10-AL

Montasjeplate for HDT2-10 SlimLine T-skap (300mm).

HDMP-11-AL

Montasjeplate for HDT2-11 SlimLine T-skap (650mm).

HDB2-8-SS

Veggbrakett for HDS2-8 SlimLine nødskap 316L. To pr. nødskap.

HDB2-10-O-SS

Veggbrakett oppe for HDS2-8 SlimLine nødskap + HDT-10 T-skap (300mm) 316L. En pr. nødskap.

HDB2-10-O-SS

Veggbrakett nede for HDS2-8 SlimLine nødskap + HDT-10 T-skap (300mm) 316L. En pr. nødskap.

HDB2-11-SS

Veggbrakett for HDS2-8 SlimLine nødskap + HDT-11 T-skap (650mm) 316L. To pr. nødskap

HDR-10-G

Stativ for HDS2 SlimLine nødskap, HDT2-10 T-skap og HDSK Plogskilt. 3000mm høyde, varmgalvanisert.

Innfellt HDS2 Basis nødskap i
Eidsvolltunnelen

Rom for kabelinnføring med
skrudd dekkplate
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Catena HDR
Teknisk informasjon

Rack (forfra)

704/804mm (Basis/Extended)

904mm

604/704mm (Basis/Extended)

Rack syrefast stål 316L,
ulakkert.
1360mm

Øvre del :
Plass for
nødskap eller
teknisk skap

Catena HDR2 er en karm
for innfelling av nødskap i
tunnelvegg, enten i
element eller ved
sprøytestøping.
HDR2 kan installeres i
sammenheng med
frostsikring slik at
nødskapet enkelt skyves
på plass og festes på et
senere tidspunkt i
prosjektet.
HDR2 leveres i to
standard størrelser, en for
HDS2 Basis nødskap og
andre for HDS2 Extended.
Karmen kan også
skreddersys til prosjektet.

50mm

Vinkler for støtte av
nødskap

406mm

Nedre del :
Plass for
kabelføring,
koblingsbokser etc

2 stk hull for 50mm
rør i bunn av rack
som standard. Annet
på forespørsel.

350mm

400mm

Rack (ovenfra - gjennomskåret topp)

Rockwool plater i
sidevegger, tak, bunn
og bakvegg (opsjon).
Catena HDS2 Basis nødskap innfelt i HDR
karm i Eidsvolltunnelen

Teknisk informasjon :
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Materiale:
Syrefast stål 316.
Farge:
Ubehandlet, dekkplate er lakkert i rød RAL3020.
Kabelinnføring:
To hull i bunn for 50mm rør eller etter avtale.
Adkomst til kabler:
Rom i underkant av karm, høyde 400mm.
Montering av karm:
Plasseres i utsparing i betong og skrus fast gjennom sidene (husk mellomlegg)
Montering av nødskap i karm: Nødskapet skyves inn og skrus fast med M8 mutre i rygg til bolter i karm.
Branntetting:
Karmen har ingen brannklasse men det er plass for 50mm rockwool i sider, topp og bunn.
Opsjoner:
Karmen kan skreddersys etter mål.

Partnummer & beskrivelse :
Partnr.

Beskrivelse

Mål

Innfellingsmål

HDR Karm for innfelling:
HDR2-2-SS

HDR2 Karm Basis

1360x704x400mm (hxbxd)

1380x725x400mm (hxbxd). Dette gir ca. 10mm klaring på alle sider.

HDR2-4-SS

HDR2 Karm Extended

1360x804x400mm (hxbxd)

1380x825x400mm (hxbxd). Dette gir ca. 10mm klaring på alle sider.

HDR2-2-ISO-SS

HDR2 Karm Basis isolert med Rockwool

1360x704x400mm (hxbxd)

1380x725x400mm (hxbxd). Dette gir ca. 10mm klaring på alle sider.

HDR2-4-ISO-SS

HDR2 Karm Extended isolert med Rockwool

1360x804x400mm (hxbxd)

1380x825x400mm (hxbxd). Dette gir ca. 10mm klaring på alle sider.

Catena HDK er vanntette
nødkiosker beregnet for
installasjon langs vei og i
tunnel.
Kioskene plasseres
frittstående eller i nisje.

Teknisk skap med plass for
fiberpanel, nettverk og elektro

Innvendig
panikkbeslag
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Catena HDK
Kiosker og skap for nødkommunikasjon i tunnel og langs vei er
en viktig del av et stabilt og sikkert system. De skal i årevis
tåle et røft klima sommer som vinter og våre kiosker og skap
er konstruert nettopp med tanke på dette.
Catena HDK er bygget som modulsystem slik at vi kan bygge
alt fra standard nødkiosk på 1x1m til komplette teknisk bygg.
Samme system benyttes også for å lage frittstående
kioskdører.
Systemet er laget med spesiell tanke på personell som jobber
med installasjon, drift og vedlikehold av nødsystemer for vei
og tunnel.
Med tanke på plassering av nødtelefoner, PLS, remote
I/O, videoservere og annen elektronikk kan kioskene utstyres
med innvendige HDK kioskinnredninger. Disse leveres i to
størrelser, ”Basis” (60cm bredde) og ”Extended” (70cm
bredde), begge med mulighet for nødstyrepanel og ulike typer
av låsing. Innredningen består av teknisk skap og
bunnseksjon, der bunnseksjonen gir plass for kabler,
fiberbokser og annet koboingsmateriell.

HDK Nødskiosk med
HDK Basis innredning

Teknisk informasjon :
Materiale:
Dørtype:

Innredning:

Kabelinnføring:
Innvendig belysning:
Sensorer:
Plassering av sensorer:
Montering:
Opsjoner:

Sjøvannsbestandig aluminium, lakkert rød
RAL3020.
Dør med vindu i laminert glass, 3-punkts
hengsler og kraftig dørpumpe for automatisk
lukking. Innvendig panikkbeslag.
Høyrehengslet. Lakkert RAL3020.
Leveres i to størrelser, ”Basis” og ”Extended”
hvitlakkert. Begge kan utstyres med
nødstyrepanel.
Via gulv i kioskinnredning.
8W lysrør eller tilsvarende LED.
Mekanisk eller induktiv.
I bunnseksjon under teknisk skap (bak
brannslokkere) og i dørkarm.
På betongsokkel.
- Blindfelt i en eller flere sider
- Inspeksjonsluke i sidevegg (ved innfelling)
- Nødstyrepanel
- Vinkeljern for feste av tunnelduk
- Merking
- Dør for plass støpt kiosk
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Partnummer & beskrivelse :
Partnr.

Beskrivelse

Passende innredning
(ikke inkludert)

Mål (bxhxd)

Catena HDK Nødkiosk frittstående uten innredning, vindu i dør og sider :
HDK100-1-AL-A

HDK Nødkiosk Standard 1x1m Alu 5052

HDK Basis

1000x1000x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)

HDK100-2-AL-A

HDK Nødkiosk Utvidet 1.4x1m Alu 5052

HDK Basis og Extended

1000x1400x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)

HDK100-3-AL-A

HDK Nødkiosk Dobbel 2x1m Alu 5052

HDK Basis og Extended

1000x2000x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)

Nødkioskene kan leveres uten vinduer i sidene og uten takutstikkpå sidene, beregnet for innfelling i betongnisje.

Plass for nødstyrepanel og radio
innsnakkspanel i svingbar skillevegg
(viser HDK Extended)

Stort servicevennlig teknisk rom
bak hengslet skillevegg
(viser HDK Basis)
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Catena HDK Basis & Extended
Teknisk informasjon

Catena HDK Basis og Extended er våre mest
brukte innredninger for nødkiosk. I likhet med HDK
Small så er det lagt stor fokus på
servicevennlighet samtidig som at innredningen
er kompakt.
HDK består av teknisk skap og bunnseksjon der
det er god plass for kabler og koblingsbokser bak et
skrudd deksel. Her er også plass for oppkveiling av
fiberkabel.
HDK er meget godt egnet for IP-telefoni siden det
er et stort rom med montasjeplate i det tekniske
skapet. Her plasseres rekkeklemmer, sikringer,
plinter, strømforsyninger, switch, PLS, remote I/O,
videoservere og annen elektronikk.

Nødtelefonen er festet til døra
med 4 stk M6x16 skruer for
enkel montering/
demontering. Tilkoblingene
for LAN (grå) og power/signal
(rød) er pluggbare.

Nødstyrepanel og panel for radio innsnakk
plasseres i hengslet skillevegg.
For å spare brukere for tunge løft er
brannslokkere plassert i egne holdere i
bunnseksjon; her er også sensor for brannslokker
plassert.
Kan leveres med i dobbeltisolert (klasse II)
utførelse.

Eget fiberpanel tilpasset HDS2
nødskap og HDK innredninger.

Teknisk informasjon :
Materiale :
Farge :
Dørtype :
Lås :
Skillevegg :
Kabelinnføring :
Merking :
Plassering av sensorer :
Sensor :
Montasjeplate :
Dimensjon teknisk skap:
Dimensjon bunnseksjon:
Montering :
Tetthet:

Sjøvannsbestandig aluminium 5052 eller syrefast stål 316L.
Hvit RAL 9016. Opsjon rød RAL 3020 eller grå RAL 7032.
Sidehengslet dør med 3 hengsler. Hullmønster for TufTel IP 3495 nødtelefon i dør, opsjon tett dør.
3-punkts lås med 3-kant, DIN lås eller L-håndtak med plass for 7-stift låsesylinder.
Hengslet med plass for nødstyrepanel og panel for radio innsnakk.
Hull for kabelnipler i bunn av teknisk skap.
Etter avtale.
I holdere for brannslokkere i bunnseksjon.
12mm mekanisk sensor. Opsjon 18mm og 30mm induktiv.
Basis: 510x790mm (bxh).
Extended: 630x790mm (bxh).
Basis: 600x900x320mm (bxhxd).
Extended: 700x900x320mm (bxhxd).
Basis: 590x1100x240mm (bxhxd).
Extended: 690x1100x240mm (bxhxd)
4x9mm hull i bakvegg av skap og bunnseksjon for montering på betongvegg.
Teknisk skap IP65, bunnseksjon IP44.

Partnummer & beskrivelse :
Partnr.

Beskrivelse

HDT2-9-T1-AL-B

HDT Basis Teknisk skap Alu 5052 med hull i dør for TufTel IP 3495. Hvit pulverlakk RAL9016.
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HDT2-9-T1-SS-B HDT Basis Teknisk skap Syrefast stål 316L med hull i dør for TufTel IP 3495. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDT2-9-U-AL-B

HDT Basis Teknisk skap Alu 5052 uten hull i dør. Hvit pulverlakk RAL9016.

HDT2-9-U-SS-B

HDT Basis Teknisk skap Syrefast stål 316L uten hull i dør. Hvit pulverlakk RAL9016.

HDBS-9-AL-B

HDBS Basis Bunnseksjon Alu 5052 med plass for to brannslokkere og sensorer. Hvit pulverlakk RAL9016.

HDBS-9-SS-B

HDBS Basis Bunnseksjon syrefast stål 316L med plass for to brannslokkere og sensorer. Hvit pulverlakk RAL9016.

HDT2-5-T1-AL-B

HDT Extended Teknisk skap Alu 5052 med hull i dør for TufTel IP 3495. Hvit pulverlakk RAL9016.

HDT2-5-T1-SS-B HDT Extended Teknisk skap Syrefast stål 316L med hull i dør for TufTel IP 3495. Hvit pulverlakk RAL9016.
HDT2-5-U-AL-B

HDT Extended Teknisk skap Alu 5052 uten hull i dør. Hvit pulverlakk RAL9016.

HDT2-5-U-SS-B

HDT Extended Teknisk skap Syrefast stål 316L uten hull i dør. Hvit pulverlakk RAL9016.

HDBS-5-AL-B

HDBS Extended Bunnseksjon Alu 5052 med plass for to brannslokkere og sensorer. Hvit pulverlakk RAL9016.

HDBS-5-SS-B

HDBS Extended Bunnseksjon syrefast stål 316L med plass for to brannslokkere og sensorer. Hvit pulverlakk RAL9016.

Catena HDK Nødkiosk
innredning Opplegg for fiberkabel

Sett forfra
(dekkplate fjernet/dør åpen :

Sett forfra :

Fiberpanel

SOS

Fiber oppstikk til
skap (4-8 fibre)

Telegärtner
Fiberboks IP66 for
skjøting og
fordeling av
stamfiber

Fiber stamkabel
kveiles opp i
bunnseksjon

Kraftkabel og tele/
signalkabel

Project/Customer

HDK nødkiosk
innredning

Subject

Opplegg av fiberkabel
Revision
1
Date

Tel : +47 22 80 42 60
Fax : +47 22 80 42 61

050908

Sign.
IS

Fiberpanel med skjøtekassett integrert i nødskap
Catena HDS2-Fp er et
fiberpanel spesielt
tilpasset HDS2 nødskap
og HDT Teknisk skap.
Ved å utnytte ledig plass i
taket på nødskapet er det
rom for skjøting av opptil
48 fibre i skjøtekassetter mens det er
plass for 24 stk FC/PC
eller 12 stk SCD
adaptere.
Feltet med adaptere
kommer øverst på
montasje-plate og
beslaglegger minimalt
med plass på denne.

Teknisk informasjon :
Materiale:
Farge:
Skjøtekapasitet:
Adaptere:
Kabelinnføring:
Merking:
Montering :

Fiberpanelet festes
enkelt med 4 skruer mot
montasjeplate.

Sjøvannsbestandig aluminium 5052.
Rød RAL3020.
Plass for opptil 2 stk skjøtekassetter, hver med kapasitet på 24
skjøter (krymp).
24x FC/PC Adaptere eller 12xSCD Adaptere, andre typer på
forespørsel (adaptere må bestilles i tillegg).
Hull for 2xM16 på hver side.
Plass for merking mellom hver rad av adaptere.
Festes i montasjeplate (skruer) og i LED brakett (skruer).

Partnummer & beskrivelse :
Partnr.

Beskrivelse

HDFP-1-24-FCPC-AL

HDS2-Fp Fiberpanel for 24xFC/PC D-Adaptere. Leveres uten adaptere men med skjøtekassetter for 24 fibre.

HDFP-1-12-SCDC-AL

HDS2-Fp Fiberpanel for 12xSC Duplex Adaptere. Leveres uten adaptere men med skjøtekassetter for 24 fibre.
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Epost:
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I eldre tunneler med
begrenset plass i
tunnelrommet er det viktig
at veggmontert utstyr
har så lite utstikk som
mulig. Med tanke på dette
har vi laget HDS-V, en
skiltmodul som både kan
benyttes som frittstående
plogskilt og som
sidemontert skilt på
HDS2 nødskap.
Designet gir helt nye
fordeler som kommer til
nytte både for publikum og
ikke minst installatør og
vedlikeholdspersonell.
Løsningen tar liten plass
ut i tunnelrommet, den er
mer robust og renhold blir
enklere. De skråstilte
skiltene fungerer også som
vindavviser slik at
belastning fra passerende
trafikk reduseres. LED
gjør at levetid på
lyskildene forlenges
betydelig i forhold til
dagens løsninger.
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Catena plogskilt og skiltmoduler
Teknisk informasjon

HDS2 Basis nødskap med skilt - forfra:

HDSK fra siden

HDSK som frittstående
plogskilt - forfra

900mm

E134 - Havrenostunnelen

4
350mm

600mm

350mm

350mm

700mm

Hull for 20mm gjenget bolt

HDS2 nødskap med HDSM skiltmoduler - ovenfra:

Teknisk informasjon :
Materiale:
Farge:
Vindu:
Vindusåpning:
Skiltfolie:
Kabelinnføring:
Innvendig belysning:
Driftspenning:
Montering:
Tetthet:

Festeramme for skap og
skiltmoduler

HDSK frittstående
plogskilt - ovenfra

HDSM Skiltmodul skyves
inn i festeramme mot
skapside. Skrus fast i
festeramme.

Syrefast stål 316L eller sjøvannsbestandig aluminium 5052.
Rød RAL3020 front, hvit RAL 9016 base.
4mm acryl med skrudd vindusramme.
800x440mm (hxb)
Selvklebende folie montert på innside av vindu.
Skiltmodul: Kabelnippel i rygg, modulen leveres med 1,5m kabel.
Plogskilt: Utvendig koblingsboks type Techno THA-209, max. kabeldiameter 14mm, 3x4mm2.
2xLED 10W i hver skiltmodul.
230VAC (Merk at tidligere versjon av skiltmodul for montering på siden av nødskapet er 24VDC).
Braketter for montering via 4x20mm fjellbolt. Skiltmodul kan byttes uavhengig av skap og brakett.
IP65.
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Partnummer & beskrivelse :
Partnr.

Beskrivelse

HDSM-605/606-V-AL

Skiltmodul 605/606 Alu. Benyttes sammen med HDS2 Basis eller Extended nødskap.

HDSM-605/606-V-SS

Skiltmodul 605/606 316L. Benyttes sammen med HDS2 Basis eller Extended nødskap.

HDSK-605/606-V-AL

Plogskilt tosidig for Nødstasjon 605/606 Alu.

HDSK-605/606-V-SS

Plogskilt tosidig for Nødstasjon 605/606 316L.

HDSK-555-600.21-V-AL

Plogskilt ensidig for Nødlomme 555-600.21 Alu.

HDSK-555-600.21-V-SS

Plogskilt ensidig for Nødlomme 555-600.21 316L.

HDSK-601-V-AL

Plogskilt tosidig for FM 601 Alu. Inkluderer LED innvendig gulblink og Lyng KD2VDC vekselblink rele.

HDSK-601-V-SS

Plogskilt tosidig for FM 601 316L. Inkluderer LED innvendig gulblink og Lyng KD2VDC vekselblink rele.

Catena
Nødtelefon for vegtunnel
Analog telefon med akustisk test og meldekontakt for PLS
Tuftel 3495 er ny versjon
av TufTel 2495 som ble
utviklet i samarbeide med
Statens Vegvesen. Denne er
etter hvert hvert blitt
"standard" analog nødtelefon
for bruk i tunnel.
Telefonen er designet for å
takle tøffe og fuktige
forhold, og er derfor meget
godt egnet for tunneller,
flyplasser, kraftstasjoner,
offentlige plasser/bygninger
og industri generelt.

TufTel 3495

Catena a.s
Jernkroken 18
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TufTel 3495
Bruk av egen nødtelefon er den beste måten
å tilkalle hjelp på ved en ulykke eller
driftstans, spesielt der det ikke er mulig å
bruke mobiltelefon.

Tilkoblinger på kretskort

Tuftel 3495 er støv og vanntett (IP65) og
er produsert i meget solid materiale.
Ledningen mellom telefonen og håndsettet er
metallarmert for å hindre hærverk og slitasje.
Tuftel 3495 har i tillegg avanserte muligheter
for selvtest, ekstern blinklampe eller ekstern
ringeklokke. Telefonen er i "Hotline"
utførelse, ("løft av røret og vent på svar"),
men kan også leveres med tastatur (Tuftel
3395).
Tuftel 3495 er enkel å montere og kan
kobles opp mot vanlige PBX'er (både analoge
og ISDN).

Installasjon
Analog telefonlinje kobles til skruterminaler
merket med A og B. Hvis telefonkabelen
allerede er tilkoblet en telefonsentral (PBX) er
det viktig at A og B ikke kortsluttes. Jord i
midten på rekkeklemme tilkobles signaljord
for ekstra sikkerhet. Releutgang til PLS er
potensialfri og tilkobles rekkeklemme på
høyre side av printkort (se bilde). Kabelnippel
tres på kabel som trekkes gjennom
kabelinnføring i bunn eller bakkant av
telefon. La det være minst 10cm med kabel
inne i telefon.
Monter telefonen på et plant underlag med
passende skruer. Merking av telefonen på
frontplate kan gjøres med en vannfast tusj.

B:
Jord :
A:

b-gren
Signaljord
a-gren

Tilkobling for PLS
(potensialfri releutgang)
Normalt sluttet, åpnes når
røret tas av

Testing og normal bruk

Manuell selvtest
Slå nummer til utvalgt telefon og la det ringe
i ca. 1 minutt. Telefonen vil da elektronisk
løfte av røret. En lang pipetone vil høres og
indikerer at selvtesten er OK.
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Tilkobling for telefonlinje

Sjekk at det er medhør ved å blåse forsiktig
inn i mikrofon når røret er av. En skal da høre
en tilsvarende blåselyd i høyttaler. Merk at
lyden i høyttaler kan være kraftig.
- For kontakt med sentral : Løft av røret og
vent på svar

Partnummer & beskrivelse :
Beskrivelse

Operasjon

Part # Grensesnitt telefon

Grensesnitt PLS

TufTel 3495

Håndsett (Hotline)

T3495

An al og telefonlinje (skrut ermi nal)

Rel eut gang (potensialfri)

TufTel 3395

Håndsett og tastatur

T3395

An al og telefonlinje (skrut ermi nal)

Rel eut gang (potensialfri)

IP telefon med akustisk test og meldekontakt for PLS
Tuftel IP 3495 er IP-basert
og er levert til nærmere 100
tunnelanlegg i Norge siden
den ble lansert i 2008.
Telefonen tilkobles Ethernet
og all kommunikasjon er
digital. Telefonen er basert
på SIP protokoll og
konfigureres via web.
Tuftel IP er designet for å
takle tøffe og fuktige
forhold, og er derfor meget
godt egnet for tunneller,
kraftstasjoner, offentlige
plasser/bygninger og
industri generelt.
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TufTel IP 3495
Tuftel IP 3495 er støv og vanntett (IP65) og
er produsert i meget solid materiale. Ledningen
mellom telefonen og håndsettet er metallarmert
for å hindre hærverk og slitasje.

Tilkoblinger:
Nødtelefon
TufTel IP 3495

Tuftel IP 3495 har i tillegg mulighet for akustisk
selvtest der testing gjøres via styresystemet.
Telefonen er i "Hotline" utførelse, ("løft av
røret og vent på svar"), men kan også leveres
med tastatur (Tuftel IP 3395).

Ethernet LAN Port

CN4

S7 Rør
av

CN3

S6
Selvest
status

CN2

S8
Selvtest
start

CN1

P1
24VDC

Patchkabel
RJ45 Cat5e
Rød L=2m

+
-

RJ45 uttak

Installasjon

AMJ RJ45 DIN skinne

(Gjelder ved Lancom 1722/1723/1724 VoiP
PBX/Gateway)
All konfigurasjon som IP-adresser, telefonnummer og SIP oppsett må gjøres før telefonen
plasseres ute i anlegget, vanligvis leveres den
ferdig testet og konfigurert før leveranse.
All montering gjøres uten å åpne telefonen og
alle tilkoblinger er pluggbare (2 stk 2m RJ45kabler i rygg på telefonen).
Lysindikasjon for gjeldende port på switch skal
lyse grønt når telefonen er riktig tilkoblet.
Telefonen vil melde opp seg selv til Lancom
VoiP PBX/gateway etter noen sekunder.
Det anbefales å benytte Lancom ”LANMonitor”
programvare for å overvåke status på SIPtelefoner, sentraler og ISDN.

4

Blå

5

Lys blå

3

Lys grønn

6

Grønn

2

Orange

1

Lys orange

7

Lys brun

8

Brun

Interne I/O
LSA+ Bryteplint
kniv/skru

Lys grønn
Grønn

Merking

Lys blå
Blå

TufTel IP 3495 leveres med flerspråklig
brukerveiledning montert på front.

+24VDC

Lys orange

0VDC
+24VDC

Orange
Lys brun
Brun

0VDC

Bakside av dør/
skillevegg i
nødskap

- Tuftel IP festes fra
bakside med 4 stk
M6x16 skruer

X2-1a
X2-1b
X2-2a
X2-2b
X2-3a
X2-3b
X2-4a
X2-4b
X2-5a
X2-5b
X2-6a
X2-6b
X2-7a
X2-7b
X2-8a
X2-8b
X2-9a
X2-9b
X2-0a
X2-0b

S1 – Brannslokker 1
S2 – Brannslokker 2
S3 – Dør
S4 - Switch fiberbrudd
S5 – Spenningsfall P1/P2

S6 - Selvtest status (fra nødtelefon)
S7 - Rør av (fra nødtelefon)
S8 - Selvtest start (til nødtelefon)
Strømforsyning til nødtelefon

AMJ RJ45 uttak og Kroneplint er opsjon og er
anbefalt måte for terminering av nødtelefon

- Kabel kveiles opp og
festes på L-brakett

Akustisk selvtest

- Rød kabel i RJ45
uttak

Testen startes ved at inngang S8 på telefon
legges høy fra PLS i 10 sekunder. Godkjent
test vil legge S6 høy i 5 sekunder innenfor
vinduet på 10 sekunder fra PLS.
Feiler testen vil ikke S6 aktiveres innenfor
vinduet på 10 sekunder. Testen kan dermed
håndteres direkte av styresystemet.

- Grå kabel i Ethernet
switch
- Hullmønster leveres
på forespørsel
- Catena nødskap og
nødkiosker er forberedt
for Tuftel IP
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Patchkabel
RJ45 Cat5e
grå L=2m

Partnummer & beskrivelse :
Beskrivelse

Operasjon

Part # Grensesnitt telefon

Mål

Driftspenning

TufTel IP 3495

Håndsett (Hotline)

T3495IP-2

Ethernet 10/100BTx (RJ45)

237x287x135mm (bxhxd)

24VDC

TufTel IP 3395

Håndsett og tastatur

T3395IP-2

Ethernet 10/100BTx (RJ45)

237x287x135mm (bxhxd)

24VDC

Sentral for IP-basert (SIP) nødtelefonsystem
LANCOM 1723 er SIP/ISDN PBX/gateway for IP-baserte telefonsystemer. Hver LANCOM 1723 leveres med 8 SIP lisenser
(utbyggbar til 32); den har i tillegg 2 analoge porter, 2 ISDN
porter, 2 Ethernet 10/100Mbps porter og ADSL2+ port.
PBX’en konfigureres via LANConfig programvare (eller WEB) og
hele systemet inkludert ISDN linje og IP-telefoner kan overvåkes
via LANMonitor SNMP basert programvare. Begge
programpakkene leveres kostnadsfritt.
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Lancom 1723 VoiP PBX
Teknisk informasjon

Tilkoblinger på bakside

Tilkobling for
strømforsyning

2 stk Ethernet 10/
100Mbps porter
for lokalt nettverk

2 stk analoge
porter for radio
innsnakk

2 stk ISDN
porter for
bylinje

LanCom 1723 VoiP PBX

Datablader/
manualer :

Lancom 1723 er kombinert ruter, ISDN gateway og telefonsentral med IP (SIP)
porter og analoge linjer.
-

1 stk
ADSL2+
port

IP PBX for ISDN, analoge linjer og 8 klienter.
Utbyggbar til 32 SIP klienter, ubegrenset antall PBX’er i anlegget (nettverk).
SIP Gateway til ISDN.
Nummer oversettelse (fra lokalt nummer til ISDN innvalgsnummer).
Brannmur og VPN gateway.
SNMP overvåking av en rekke parametre som ISDN linje, nødtelefon etc.
Automatisk registrering av IP-telefon.
Plasseres frittstående, i 19" brakett eller egen låsbar veggbrakett.

User Manual
LCOS Reference Manual
Installation Guide
PBX Manual

PBX’en konfigureres via LANConfig programvare og overvåkes via LANMonitor
programvare (begge følger med kostnadsfritt).

Tilgjengelige på
www.lancom.de eller hos
Catena a.s
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Partnummer & beskrivelse :
Beskrivelse

Partnr.

Grensesnitt

Konfigurasjon

Driftspenning

LANCOM 1723 VoiP PBX/Ruter

61359

2xEthernet 10/100, 2xISDN, 2xAnalog, 8xSIP

WEB, SNMP, TELNET, ISDN

230VAC/12VDC

LANCOM VoiP 32 Option

61617

32xSIP (totalt pr. sentral)

-

-

LANCOM 17xx 19" brakett

61501

-

-

-

LANCOM 17xx Veggbrakett

61349

-

-

-

Catena
LED Ledelys for tunnel
n

Syrefast stål 316L

n

Enkel montasje

n

17W/1800 Lm

n

Redusert blending

n

Effektiv kjøling,
lang levetid

n

Produsert i Norge

CLe
LED Ledelys for
vegtunnel
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”CLe” LED Ledelys
Teknisk informasjon

M12 luftenippel

Bunnseksjon med koblingsboks og driver

LED Driver 35W

Termineringsblokk, temperatursikring
og glassikringer

2 stk M25 kabelnipler

Hull i bakkant for kabel fra rør

2 stk svekninger for M25

Deksel med LED modul og kjølemekanikk

Kuppel i slagfast 4mm polykarbonat

LED Modul 17W

Teknisk informasjon :
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Materiale kapsling:
Materiale kuppel:
Farge :
Montering :
Tilgang til koblingsboks:
Kabelinnføring:
Terminering :
Led Driver:
LED Modul:
Effektforbruk:
Lystemperatur:
Driftspenning:
Kortslutningssikring:
Temperatursikring:
Driftstemperatur:
Tetthet :

Syrefast stål 316L.
Polykarbonat 4mm med skrudd ramme i syrefast stål 316L.
Børstet, ulakkert.
6 stk M8 festehull, skjult under deksel.
Deksel med LED modul løsnes med 2 skruer og løftes av.
2xM25, skjult under deksel. Kabelinnføring bunn eller rygg.
Termineringsblokk i koblingsboks, porselen, 6x6mm2.
Philips Fortimo 35W.
Philips Fortimo LLM 1800/17W.
21W totalt, inkludert tap i driver.
4000K (opsjon 3000K).
230VAC.
2 stk 6A glassikring i koblingsboks, en for hver fase (opsjon).
110oC som standard.
-20 til +55oC.
IP65.

Partnummer & beskrivelse :
Partnr.

El.nummer

Beskrivelse

Lysstyrke
(Lumen)

Vekt

Dimensjon
(hxbxd)

Kommer

LE D Ledelys 17W 230VAC

1800Lm

2Kg

360x150x140mm

Cle LED Ledelys
CLe-1-21-H

Catena
E6 Nøstvettunnelen
Nødstasjoner, nødtelefonsystem og nettverk
Nødkiosk

Leveranse:
238 stk
119 stk
59 stk
3 stk
62 stk
64 stk
6 stk
3 stk
100+

Nødkiosk innredning
(Vist uten deksel)

Brannslokkere 6 Kg
Catena HDS3 Brannskap
Catena HDK Innredning
for nødkiosk
Catena HDK Nødkiosk
Bestykkede montasjeplater for
nødkiosk (elektro & nettverk)
TufTel 3495 IP Nødtelefoner
Lancom IP Servicetelefoner i
tekniske rom
Lancom VoiP Telefonsentral
i nettverk
Ethernet Direct HME-623
Industriell Ethernet Switch

I tillegg har vi konfigurert, testet og satt i
drift nødtelefonsystem med tilhørende
nettverk og kommunikasjon mot sentral
på VTS.

Fakta om prosjektet:
- Nøstvettunnelen er en 3.7 km lang
tunnel med to løp som gir sammenhengende 4-felts vei fra Oslo’s grense
til svenskegrensen.
- Trafikkbelasning er rundt 30000
biler i døgnet som forventes å øke til
45000 om 5 år.
- Nøstvettunnelen ble åpnet for trafikk
som planlagt 090909 og har en total
kostnad på 1318 millioner kroner.
Brannskap
(Vist med åpen dør)

- Nødtelefon systemet er et av de
første i Norge med IP hele veien, fra
nødtelefon i tunnel til telefonsentral
på Vegtrafikk-sentral i Oslo.

Nødtelefon
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- To løp, full video overvåking, brannslokkere for hver 60m, nødtelefoner for
hver 125m og rømningsveier for hver
250m gjør Nøstvet tunnelen til en av
Norge’s sikreste vegtunneler.

Catena
Rv519 Finnøytunnelen
Nødstasjoner og nødtelefonsystem
Nødkiosk

Nødkiosk
innredning

Nødskap

Nødtelefoner og sentral

138 stk
52 stk
17 stk

69 stk
3 stk
4 stk

3 stk
1 pk

Brannslokkere 6 Kg
Catena HDS2 Nødskap
Catena HDK Innredning
for nødkiosk
TufTel 3495 IP Nødtelefoner
Lancom IP Servicetelefoner i
tekniske rom
Lancom VoiP Telefonsentral i
nettverk med kapasitet for opptil
96 SIP telefoner, 8 analoge linjer
og 4 ISDN bylinjer
Analoge linjer for radio innsnakk
Komplett innvendig og utvendig
merking av nødkiosker og
nødskap

I tillegg har vi konfigurert, testet og satt i
drift nødtelefonsystem med tilhørende
kommunikasjon mot sentral på VTS.

- Finnøytunnelen består av en
undersjøisk tunnel på 5,7Km mellom
Hanasand i Rennesøy kommune og
Ladstein i Finnøy kommune. I tillegg er
det en tunnelarm på 1,5Km til øya
Talgje i Finnøy kommune. Laveste punkt
er 200m under havet.
- Finnøytunnelen ble åpnet for trafikk
30. oktober 2009 og har en total
kostnad på 530 millioner kroner.

- Nødtelefon systemet er IP-basert og
deler nettverk med styresystemet.
Kommunikasjon mot vegtrafikksentral
skjer via ISDN.
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Leveranse:

