
Rala - i fiberteknologins framkant sedan 1988
Rala har varit en del av fiberteknologins framväxt i Sverige sedan 
1988. Vårt fokus har sedan starten varit, och är fortfarande, den 
passiva infrastrukturen. Det är det enda vi jobbar med. 
 Hos Rala finns ett komplett sortiment av högkvalitativt material 
för byggandet av fibernät och ett tjänsteutbud som stödjer nätägare 
och andra under vägen till ett robust framtidssäkert fibernät.
 Ett välutvecklat logistiksystem gör att Rala har en oöverträffad 
leveransprecision. 

 
Prysmian – världsledande tillverkare av fiberkablar
Rala arbetar i nära samarbete med Prysmian Group – världens 
största och främsta tillverkare av fiberkablar. 
 Genom samarbetet med Prysmian Group har Rala tillgång till 
världsledande fiberteknik. Detta innebär att man har kontroll på hela 
produktionen - från glas till fiber, till kabel och leverans.
 All tillverkning sker i moderna fabriker i Europa med den senaste 
produktionstekniken.

Mångsidiga mikrokablar. Från Rala.
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>>  En ny generation mångsidiga mikrokablar från Rala.  
      Självklart gula – så de syns tydligt!

Ända sedan Rala introducerade mikrokablar, i början av 2000-talet, har vi 
med hjälp av avancerad teknik lett utvecklingen mot högre kapacitet, bättre 
pålitlighet, mindre dimensioner och enklare hantering.
 Nu lanserar vi en ny generation mikrokabel – Versa – där samtliga 
egenskaper förbättrats. En serie robusta fiberkablar med prestanda och 
tillförlitlighet som räcker långt in i framtiden. 

Versa-serien finns i två utföranden - Versa 
250 och Versa 200. Serien har utvecklats för 
att passa alla applikationer, och förenklar 
hela processen - från projektering till färdig 
installation och underhåll.  

Versa - mikrokabel med många 
användningsområden
Versa-serien gör valet av kabel lätt – de 
kan användas mellan städer, i städer, i 
villaområden och på landsbygden. Och 
fördelarna är många: 
• Lång livslängd 
• Marknadens lägsta dämpningsvärden  
 för microbendings
• Dämpningsbudgeten ökar
• Förenklar midspan
• Temperaturokänslig från -40°C till +70°C 
• Klarar med råge tuffa svenska 
 klimatförhållanden

Längre blåslängder och enklare 
hantering
Med Versa ökar du installationssträckorna, 
oavsett vilken miljö nätet finns i. Räkna med 
blåslängder på mer än 2 000 m.
Robusta kablar som man blåser i 14/10 rör 
gör arbetet rationellt, och kablarna kan även 
blåsas i äldre kanalisation.
Ändrad konfiguration av tuberna gör också 
att de nya kablarna är rundare, vilket gynnar 

både hantering och blåslängd. Dessutom 
ger Versa mindre böjradie, smidig hantering i 
skåp, brunnar och skarvboxar.

Versa 200 - 50 värdefulla μm 
Versa 200 är en banbrytande nyhet. Med bara 
200 μm fiber är det marknadens tunnaste 
192-fiberskabel som också har de tunnaste 
tuberna - bara1,65 mm för 24 fiber.  
 Versa 200 har samma höga prestanda, 
kvalitet och tillförlitlighet som du är van 
vid från våra andra fiberkablar, bara ännu 
smäckrare.  Versa 200/192 har en diameter 
på bara 7,0 mm! Och ju tunnare kabel, desto 
enklare hantering, lägre friktion och enklare 
förläggning.  
Fibertyp G657A2.

Versa 250 - mindre tuber som gör 
stor skillnad
Vår nya Versa 250 har mindre tuber än 
konventiontionella kablar. Det innebär att 
kablarna är mellan 0,5 och 1,1 mm tunnare 
än standardkablar. Och mångsidiga, tunna 
kablar gör förläggningen smidigare.
 Versa 250 finns med 24, 48, 96, 144, 
192 och 288 fibrer.  
Fibertyp G57A1.

Versa – förenklar  
fibervardagen 
Tunnare. Lättare. Längre. Mångsidigare.
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