
-MaxCell® network altyapı endüstrisi için tasarlanan 

tek esnek tekstil iç kanal sistemidir.

-MaxCell® kanal içerisindeki kablo yoğunluğunu 

maksimize eder, geleneksel kablo kurulumları çok 

değerli olan kanal boşluğunu israf eder.

-İletişim kablolarının toplam kurulum maliyetlerini 

%50 ‘ye kadar azaItmaya imkan verir.

MaxCell® Nedir?



MaxCell® boru içindeki 

kablo yoğunluğunu arttırır.

Boru boşluğu sadece

16% değerlendirilebilir

Boru boşluğu sadece

12% (16%) değerlendirilebilir

Boru boşluğu

37% değerlendirilebilir

50mm boruda kullanılan 

tek 18 mm kablo
50mm boruda kullanılan

üç 18 mm kablo

100mm boruda kullanılan üç 

38mm iç kanal

ve Üç (dört) 20 mm kablo

100mm boruda kullanılan 

Dokuz 20 mm kablo

Geleneksel Kablo 

Uygulamalarındaki

israf edilen boru boşluğu

Boru boşluğu

48% değerlendirilebilir



MaxCell® nasıl kullanılır?

Yeni imalatlarda MaxCell® rijit iç kanallar efektif bir çözümdür.

MaxCell® mevcut dolu kanallara kablo çekimine olanak verir.

Mevcut İçi Dolu Kanallarda
Kullanım  

Existing Cable

Yeni Yapı Kurulumlarında
Rijid İç Kanalların Yerine

100mm Conduit with 9 Cables 50mm Conduit with 3 Cables



Yeni network imalatlarında:

1. Kanal içindeki yüksek kablo yoğunluğu ile kanal sayısını  

azaltarak uygulama maliyetlerindeki artışı önler.

2. Maxcell kablo kurulumu sırasında kabloların kıvrılıp bükülmesini 

engelleyerek kanal içindeki kabloların hasar görmesini önler.

3. Maxcell ve kablo dış kılıfı arasında düşük sürtünme 

sağlandığından, uzun mesafelerde hızlı ve az ek yaparak imalatın 

gerçekleştirilmesini sağlar.

Neden MaxCell®?



Yeni kurulumlarda neler  

kazandırır?

MaxCell® rijit iç kanallara karşı yeni kurulum maliyetlerini 

düşürür.

Geleneksel Çözümler MaxCell® Çözümleri

Nine Cables
THREE 100mm Outer Ducts

Düşük malzeme maliyeti

Düşük işgücü maliyeti

Düşük bakım maliyeti

İç kanallara göre daha kolay uygulama

Minimal kanal veya yönlü boru çapı

Depodan sahaya az sayıda nakliyat

Daha az dış kanal, rijit iç boru kullandan

Daha az depolama alanı

Daha az nakliye maliyeti



İçi dolu kanallar(mevcut sisteme uygulama):

1. İçi tamamen dolu olduğu düşünülen kanallarda üstüne uygulanarak 

yeni kanal ve boruların gerekliliğini engeller

2. Network imalatındaki yeni kanal gerekliliklerinden oluşan 

maliyetleri önleyerek kar ettirir (‘maliyetin 80%’i kazı sırasında 

oluşur’)

3.   Maxcell kablolun kıvrılmasına ve dönmesine izin vermeyerek düşük 

çekme gerilimi ve hasarsız imalata imkan verir

4. Maxcell ile kablo kaplaması arasında düşük sürtünme katsayısı 

olduğundan hızlı ve uzun mesafe kablo çekimlerine imkan verir ek 

sayısını azaltır

Neden MaxCell® (devamı)?



Mevcut İmalatın Üstüne 

Kullanmanın Kazançları Nelerdir?

MaxCell ile mevcut boruların yeni kurulumdaki maliyetlerini önler

Existing Cable

• Mevcut dolu kanalın yararlılığını artırır

• Yeni kurulum maliyetleri ortadan kaldırır(malzeme,işçilik, bakım)

• Geçiş hakları ve izin maliyetlerini azaltır

• Trafik aksaklıklarını minimize eder

50mm Conduit with One Cable 50mm Conduit with 3 Cables

Geleneksel Çözümler MaxCell® Çözümleri



MaxCell® Faydaları

İletişim Kablolarının İmalatında Düşük Toplam Sistem Maliyeti

1. Düşük malzeme maliyeti: Yeni kurulumlarda daha az ya da sıfır  boru/kanal 

ihtiyacı

2. Düşük işçilik maliyeti : Yeni kurulumlarda daha az ya da sıfır boru/kanal kurulum 

işçiliği

3. Düşük nakliye maliyeti: 

• Daha az boru gerekliliği depodan sahaya daha az miktar nakliye gerekliliği

• Maxcell® esnemeyen iç kanallardan daha az ağırlık ve hacimdedir 

4. Düşük depolama maliyeti: 



Daha az nakliye maliyeti MaxCell® 1/12 daha az ağırlık

Daha az depolama maliyeti MaxCell® is 1/9 daha az hacim

Eşittir

11,000 Metre

9 Makara

5,400 kg

18 Metre kare

11,000 Metre

1 Makara

450 kg

2  Metrekare

İç Kanal MaxCell®



İspanyol bir müşteriye ait tasarruf maliyeti 

örneği:

- 2007-2008 arasında uygulamada kullanılan FO kablo   : 5600 km

- 2007-2008 arasında uygulamada kullanılan bakır kablo: 9000 km

İçi dolu kanalların 25%’inde (3650 km) Maxcell kullanılabildi.

Ortalama maliyet tasarrufu(civil work ihtiyacı olmadan): 200 TRY/m 

2 yıldaki toplam maliyet tasarrufu: 365 milyon TRY veya 500.000 TRY/gün



MaxCell® ile daha fazla fayda

1. Geçiş hakları ve izin maliyetleri çok az olur ya da sıfıra iner. Bu sayede bürokratik 

engeller ortadan kalkar ve ciddi oranda zaman kazandırır.

2. Kazılarda olabilecek su ve gaz boruları, elektrik ve data kablolarındaki kaza ve 

hasarları önlemeye imkan sağlar

3. İleriki zamanlarda genişletilecek kanal yapılarına imkan verir

4. MaxCell® ile daha kolay montaj

5. MaxCell® iç kanalların kullanılamadığı yer ve zor durumlarda kullanılabilir



Kaygılarınızın 

üstesinden gelir
• MaxCell® ile Düşük Çekme Gerilimi

•MaxCell® sürtünme katsayısı=0.05 ile 0.06, HDPE=0.08 to 0.10

•MaxCell® birçok eğim ve bükümlü kanalda kullanılabilir

• MaxCell® Kurulum sırasında dönme veya sarılma yapmaz

•MaxCell® HDPE iç kanallar gibi boruları deforme etmez

• MaxCell kablo çekme sırasında kanaldan çıkmaz

• MaxCell® Kablo ve Kanalları Korur
•Çekme ipleri MaxCell® içerisinde erimez

•MaxCell® erime derecesi = 249 C°, HDPE = 110 C°

• MaxCell® kimyasal,petrokimyasal, tatlı veya tuzlu suya maruz kaldığı 
durumlardan etkilenmez

• MaxCell® standart kanal tapa tertibatıyla kullanılabilir

• MaxCell® kullanım ve uygulaması kolaydır



Kaygılarınızın 

üstesinden gelir

MaxCell® yassı ve düz olarak makaradan çıkar

MaxCell® sarmal değildir, düşük çekme gücüne imkan verir

Müşteri = Bellsouth  Panama City, FL

Mesafe= 2,000M

Eğim = 8 adet 45 derece dönüş

Kablo =  20mm Fiber Optik

Müşteri = Bellsouth  Charlotte, NC

MaxCell = İki  paket 75 x 3 Hücre



Kaygılarınızın 

üstesinden gelir

MaxCell® ile Kolay Uygulama

1. Bandı bitimden 1/2 
metre kesin

3. Fırdöndü ile MaxCell® i 
kanal içerisine sürün

2. 3 ila 6 noktadan 
düğümleyin ve bantlayın

Özel aletler gerektirmez



Ürün Seçenekleri

100 x 3

71 x 3

68 x 3

58 x 3

54 x 3

50 x 3

46 x 3

42 x 3

38 x 3

33 x 3

Tip
Minimum 

Kanal ID, mm
Maksimum

Kablo OD, mm

Bütün tiplerde algılanabilir çekme bantı opsiyonel 

olarak mevcuttur

Bütün tipler Bir, İki,Üç Hücreli ürünler olarak mevcuttur.

100 mm

71 mm

68 mm

58 mm

54 mm

50 mm

46 mm

42 mm

38 mm

33 mm

34 mm

26 mm

24 mm

22 mm

20 mm

18 mm

16 mm

14 mm

12 mm

10 mm



MaxCell® Üretim Seçenekleri?

• Standart Satış

• MaxCell® isteğe göre uyarlanabilir
• İsteğe göre tasarım

• İsteğe göre makara uzunluğu

• 560 kg çekme bandı gerginliği

• Tanımlamayı kolaylaştıran “Renk Kodlu”

kenarlar

• Tanımlamayı kolaylaştıran “Renk Kodlu”

çekme bantları



MaxCell® Üretim Seçenekleri?

• Uzunluk İşaretleri MaxCell® ve Çekme 

Bantı üstünde mevcuttur

• MaxCell® kendiliğinden kayganlaştırıcı 

içerir

• MaxCell® Algılama Teli ile birlikte gelir

( 18 lik bakır tel)

• MaxCell® UL 2024A Ateşe Dayanıklı 

Düşük Duman Oranı standartındadır.

Detectable

Wire



MaxCell® çözümleri 

nerelerde kullanılabilir ?



Teşekkürler


