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3.8.5.1 Samling af koaksialkabel oplagt udendørs 

 

For samling af koaksialkabel oplagt udendørs gælder samme forskrifter som for samling af 

koaksialkabel nedlagt i jorden. 

 

3.8.5.2 Samling af koaksialkabel oplagt indendørs 

 

Samling af koaksialkabel i husinstallationer er kun tilladt ved overgang fra én kabeltype til en anden. 

 

3.8.6 Montering af koaksialkabel i fællesantennekomponenter  

 

Koaksialkabel og komponent skal være mekanisk tilpasset hinanden således, at der opnås en god og 

holdbar forbindelse, og de elektriske specifikationer overholdes. 

 

Kabelbøjle, kabelforskruning m.v. må ikke deformere kablets yderleder. Et træk i yderlederen skal 

kunne optages i kabelbøjle og forskruning og må ikke kunne belaste inderlederen. Kabelbøjler skal 

så vidt muligt være fastgjort med 2 skruer. 

 

Fastgøringsmateriellet skal være udført af materialer, som ikke giver anledning til korrosion. 

 

3.8.7 Jumper  

 

Ved en jumper forstås her et koaksialt mellemkabel forsynet med et kabelovergangsled. 

 

Kabelovergangsleddet (det koaksiale overgangsled) omsætter et tykt kabels dimensioner til et 

tyndere kabels (mellemkablets) dimensioner.  

 

3.8.7.1 Generelt om anvendelsen af jumper 

 

Et koaksialkabel skal principielt monteres direkte i terminaler (i f.eks. en forstærker, en grundenhed 

for en forstærkerstations moduler, en fordeler m.m.). Termineringsudstyret må altså vælges med 

respekt for de benyttede koaksialkabler. Der kan imidlertid forekomme tilfælde, især hvis der 

anvendes meget tykke koaksialkabler, hvor dette ikke er praktisk muligt, og der derfor må indskydes 

en "jumper". 

 

3.9 Stikledningsinstallation 

 

3.9.1 Stikledning  

 

Ved en stikledning til en abonnent forstås det koaksialkabel (ledning), som forbinder første 

tilslutningsdåse eller abonnenttilslutningsstik hos abonnenten med stikledningsfordelerens 

signaludgang. Første tilslutningsdåse eller abonnenttilslutningsstik er udgangen af fællesantennean-

lægget. 

 

Stikledninger skal mærkes holdbart med abonnentadresse. 

 

I alle nye installationer skal abonnenterne signalforsynes via stikledninger fra stikledningsfordelere. 

 

3.9.2 Tilslutningsdåser og abonnenttilslutningsstik  

 

Fællesantenneanlæg slutter normalt i en tv/FM tilslutningsdåse hos abonnenten. 
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I stikledningsanlæg kan der i stedet for en abonnenttilslutningsdåse monteres et abonnenttilslutnings-

stik, som så er afslutningen på fællesantenneanlægget. Herfra udgår boliginstallationen. 

 

Et abonnenttilslutningsstik er et HF-stik, som skal være fastgjort til f.eks. en væg. 

 

Tilslutningsdåse hhv. abonnenttilslutningsstik skal anbringes på et let tilgængeligt sted. 

 

3.9.3 Stikledningsforskrift 

 

I forbindelse med etablering af anlæg med stikledningsinstallation skal der foreligge en stiklednings-

forskrift, der som minimum skal indeholde de oplysninger, som er vist i efterfølgende eksempel. 

Endvidere skal den indeholde forslag til boliginstallation med og uden forstærker.  

 

3.9.3.1 Eksempel på udførelse af stikledningsforskrift 

 

 

 
 

 

1. Stikledningen skal nedgraves i en dybde af min. 0,45 meter og omgives af stenfri jord eller 

grus. Der skal anbringes et orange markeringsbånd med påtryk: ”Antennekabel” eller ”Tele-

kabel” og evt. firmanavn, 0,2 meter over stikledningskablet. 

 

2. Hvor stikledningen føres op ad en ydermur, skal den være beskyttet mod mekanisk overlast 

fra 0,45 meter under terræn til 1,9 meter over terræn. 

 

3. Hvis man gennembryder dampspærren i vægge eller lofter, skal man være opmærksom på, at 

tætheden skal genetableres. Dette gøres ved hjælp af specielle rørmanchetter, som kablerne 

føres igennem. 

 

4. Ved lysleder stikledning bør gennemboringen af ydermur ske i en vinkel på 45 grader af 

hensyn til overholdelse af kablets bøjningsradius. 


