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BUDI-1S-RSP-UNI-X-SE07
A R B E T S I N S T R U K T I O N 

Skarvskåp

Skarvskåp bestyckat med kabelgenomföringar:
BUDI-1S-RSP-UNI-KIT0-SE07 (NBHA 101 34)
Samma innehåll som ovan och dessutom
• 1st delbar kabelgenomföring 4x15mm  BUDI-S-SEAL-4x15-1-SE07 

(SXAA 130 296/4a) monterad till vänster.
• 1st kabelgenomföring 24x7mm BUDI-S-SEAL-24x7-SE07 (SXAA 

130 296/24) monterad till höger.

Se respektive kabelgenomföring för satsinnehåll.
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Läs igenom denna anvisning fullständigt innan arbetet påbörjas. Följ 
allmänna regler och föreskrifter.
Rapportera eventuelle felaktigheter direkt till TE eller till din leverantör.

1  Introduktion

I produktfamiljen BUDI-.X.-SE07 finns ett flertal modeller av skarvskåp i 
olika storlekar och med varierande kapacitet. Tillbehör, artikelnummer 
mm framgår av ”Ordering guide”.

BUDI-1S är et universellt skarvskåp som tillgodoser funktioner så 
som skarvning och integrering av passiva komponenter. Skarvskåpet 
utformas efter behov genom att lägga till önskat antal skarvkassetter, 
kabelgenomföringar och diverse passiva tillbehör. Skarvskåpet är 
förskrivet att klara alla krav på terminering/isolering och är avsett för 
montage i utomhusskåp/direkt på vägg inom- och utomhus. Täthetsklass 
är IP55.

3  Satsinnehåll

2  Allmänt

I BUDI-1S-UNI kan 3st skarvkassetter monteras i kombination med liten 
slingkassett.
Vid användning av stor slingkassett ryms 2st skarvkassetter. Utan 
slingkassett ryms 4st skarvkassetter.
Skarvkassetten är universell och det går att blanda enkel- och 
bandfiberhylsor. Varje skarvkassett rymmer 36/48*st enkelfiberskarvar, 
18st R4-skarvar, 12st R8-skarvar.
*Kräver separat hållare för 12xSMOUV

Det finns plats för två SEAL-BLOCK kabelgenomföringar nertill och 
därutöver är det förberett för traditionella förskruvningar.

Skarvskåpet är godkänt och kvalificerad för bandfiber 4-192, loosetube- 
och unitube-fibre.

3.1  Skarvskåp

BUDI-1S-RSP-UNI-KIT0-SE07 (NBHA 101 34)

Skarvskåp utan kabelgenomföringar:
BUDI-1S-RSP-UNI-1-SE07
• Lock m. skruv
• Bottendel med hållare för kassetter och integrerade montageöron
• 1st liten slingkassett med lock
• Kardborreband för låsning av kassetterna
• Stötta för skarvkassett (monterad på svarta kardborrebandet)
• 2st fiberguide-pinnar (förvaras nertill inuti locket)
• Installationsanvisning
Bestyckas med SEAL-BLOCKs och/eller förskruvningar enligt behov.

3.2  Satsinnehåll SEAL-BLOCK kabelgenomföringssatser

BUDI-S-SEAL-2x20-1-SE07
SXAA 130 296/2
• 1st Tredelad kabeltätning 2x15-20mm
• 1st Kabelfixering: bottendel och 2 st lösa plattor
• 2st sprintar för låsning av kabelfixering 2x20
• 1st foamtape (2mm) 
• 2st Dragavlastningsdon, stora m. insexskruvar
• 4st Skruvar till metallbeslaget
• 2st Skruvar till kabelgenomföring
• 2st Slangklämma
• 2st Buntband 
• 1st Kardborretape, grön
• 1st Insexnyckel
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Den omvikningsbar kabelförsegling utföres med foam tapen.

BUDI-S-SEAL-4x10-SE07

Kabel diameter (mm)  Foam (± 5 mm) 
 3     95
 4     90
 5     80
 6      75
 7      70
 8      60
 9      50
 10      40 

BUDI-S-SEAL-4x15-SE07

Kabel diameter (mm)  Foam (± 5 mm) 
 9      125
 10      115
 11      105
 12      95
 13      85
 14      70
 15     60 

BUDI-S-SEAL-2x20-SE07

Kabel diameter (mm)  Foam (± 5 mm) 
 14      155
 15      140
 16      125
 17      110
 18      95
 19      85
 20      75 

Skarvskåpet öppnas och försluts med en skruv (flat mejsel) placerad i 
lockets nederkant. Locket lyfts enkelt av i halvöppet läge. 
Skarvskåpet skruvas upp på vägg eller montageplatta. Använd de 
utvändigt integrerade fästöronen eller öppna upp och använd de 
förberedda hålen inuti boxen.
Om montageplatta eller det som skarvskåpet skall monteras på är 
för smalt för befintliga monteringsalternativ går det att borra hål i 
bottenplattan.
Om utrymmet där skarvskåpet ska monteras är för smalt (t ex markskåp) 
går det att såga av fästöronen. Såga så att bottendelens vägg/botten 
inte skadas.
Kabelsling förvaras runt eller bakom skarvskåpet.

3.3  Tillbehör (se Ordering guide)

• Skarvkassett
• Separat hållare 12xSMOUV
• Stor förvaringskassett
• SEAL-BLOCK kabelgenomföringar
• Extern kabelfixering
• Transporttuber
• Monteringsbeslag för bärjärn
• Parkopplingssats
• Förskruvningar
• Dragavlastningsdon
• Verktyg

5  Installation

BUDI-S-SEAL-4x15-1-SE07 (SXAA 130 296/4a)
• 1st Tredelad kabeltätning
• 1st Kabelfixering: bottendel och 2 st löstagbara plattor
• 2st sprintar för låsning av plattor
• 4st Skruvar för metallbeslaget
• 1st Skruv för kabelgenomföring
• 1st foamtape, 2mm 
• 2st Dragavlastningsdon, små
• 2st Dragavlastningsdon, stora (Ingår i tillbehörssats BUDI-S-SEAL-

4x15-1-SE07 men inte i NBHA 101 34.)
• 4st dragavlastningsplattor
• 4st Slangklämma
• 4st Buntband , svarta
• 1st Grön - kardborretape
• 1st Insexnyckel

BUDI-S-SEAL-4x10-1-SE07 (SXAA 130 296/4b)
• 1st Tredelad kabeltätning 4x5-10mm**
• 1st Kabelfixering: bottendel och 2 st lösa plattor**
• 2st sprintar för låsning av kabelfixering 4x10**
• 2st Skruvar för metallbeslaget
• 1st Skruv för kabelgenomföring
• 1st foamtape, 2mm 
• 4st dragavlastningsplattor
• 4st Slangklämma
• 4st Buntband , svarta
• 1st Grön - kardborretape
• 1st Insexnyckel

4  Kabelförsegling med foamtape



3

5.1  Det går enkelt att byta plats och/eller byta ut 
kabelgenomföringarna (SEAL-BLOCK) genom att lossa skruven nertill 
på insidan av boxen. Skruven måste återmonteras efter byte! Även 
dragavlastningsbeslaget flyttas till motsvarande läge.

5.2.  Delbar kabelgenomföring öppnas genom att 
fiberguidepinnarna, som är placerade i locket, samtidigt trycks ner i 
hålen på genomföringen.

5.5  För att byta ut den fast monterade slingkassetten lossas skruven i 
kassetten och skruvarna som håller ”tornet” på plats. Vik upp tornet och 
byt ut kassetten till en större modell eller en skarvkassett. Skruva fast ny 
kassett och torn igen.

5.4  Skarvkassetter

Skarvkassettens och slingkassettens lock tas enklast bort genom att dra 
uppåt med två fingrar placerade i hålen.

Återmontage sker genom att locket läggs på kassetten och fästena trycks 
på plats med ett finger.

5.6  Vid parmonterade och sammankopplade boxar öppnas 
det förberedda hålet nertill på sidan och teleskopisk gummibussning 
monteras. Avstånd mellan skarvskåp med gummibussning: 48-60 mm.
Även förskruvningar i kombination med slang/tub kan användas.
Invändiga kabelfixeringsbeslag kan behöva flyttas.

5.3.  Öppna ingång i SEAL-BLOCK genom att bryta bort 
blindtätningen och avlägsna eventuella grader. I delbar SEAL-BLOCK 
skall alltid första kabel installeras längst ner.
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5.7  Öppen kabelgenomföring för max 48st kablar med 3mm 
diameter.

6.2 Alt a) Vid overtubing skalas fibertuben ca 40 mm från mantelkant 
en transporttub träs över fibrer och fibertub. 

Vid s k uni tube-kabel med alla fibrer i en grov fibertub rekommenderas 
att fibertuben leds in i slingkassetten och att fibrerna därifrån leds i 
transporttub till respektive slarvkassett eller att samtliga fibrer leds i 
transporttub till en skarvkassett och därifrån vidare i transporttub till 
övriga kassetter.

6  KABELPREPARERING

6.1  Vid kabel med fibrer i tub rekommenderas följande:
 a)  att tub avlägsnas och att fibrerna träs i transporttub direkt upp till 

skarvkassett
 b)  att tub i inkommande kabel på en sida leds direkt in på kassett 

på motsatt sida
 c)  att tub leds rakt upp i och ¾ varv genom slingkassetten, ut 

på motsatt sida där den fixeras och leds genom ”hålet” i 
kassetthållaren upp till skarvkassetten:

Samma alternativ gäller för kabel med bandfiber med undantaget att 
fiberbanden i fallet a inte träs i tub utan leds direkt till kassett. Kontrollera 
dock vid a att godkänd böjradie erhålls och vid c att fibrer inte kläms i 
slingkassetten.

Bestäm mest lämplig tub/fiberföring. 

a

c

a b

6.3  Skalavstånd 

Kabel för ände: 
Alt a & b) Avmantlas >1500 mm, spårkärna  L = 45 mm.
Alt c) Avmantlas >2000 mm

Slingad kabel: 
Alt a & b) Avmantlas 2350 mm, spårkärna L = 45 mm.
Alt c) Avmantlas 2950 mm spårkärna   L = 45 mm
Vid oscillerande (SZ) kabel – tänk på skala och montera kabeln 
symmetriskt.

Avstånd dragavlastare från mantelkant:
Mässingdon (UCT)
Kabel med glasfiberstav >1,5mm  L=45 mm
Kabel med spårkärna*
*Spårkärnan skalas/avlägsnas och anpassas till donet 
beroende på storlek på kärna respektive mässingdon.

Plattor
Kabel med 1 st glasfiberstav   L=58 mm
Kabel med flera glasfiberspröt

Kabel med aramidgarn   L=150 mm
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7.1  Ta bort sprintarna och ta ur kabelfixeringsplåtarna. Kabel/
kablar fixeras på den ena plåten och plåten monteras sedan åter i 
bottendelen. OBS: Muttrarna skall vara vända uppåt.

7.2  Filttape monteras runtom kabeln vid mantelkant.
Foamtape monteras runt kabeln ca 25 mm ifrån mantelkant (8±1 mm 
från plåtslut). 
Längd på foam tape, se pkt. 4  Kabelförsegling med foamtape.

7  KABELMONTAGE DELBAR SEAL-BLOCK

7.3  Montera dragavlastningsdonet (mässing) med insexskruvarna 
på spårkärna/dragavlastare, spänn insexskruvarna. Spårkärna skall 
tillpassas för dragavlastningsdonet.
Montera dragavlastningsdon/kabel på plåten. OBS. Muttrarna i plåten 
skall vara vänad uppåt.

7.4  Kabel med mycket smal styv dragavlastare, med 2st styva 
dragavlastar eller med garn fixeras med dragavlastningsplattor (ett par). 
Plattorna monteras löst, dragavlastare placeras och skruven spänns.

7.5   Kabel <8mm fixeras över mantel/filttape med hjälp av svart 
buntband.
Kabel >8mm fixeras över mantel/filttape med hjälp av slangklämma. 
(Tänk på att inte spänna för hårt. Endast vridning ska förhindras.)
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7.6  Första plåt med kabel återmonteras i dragavlastningsbeslagets 
bottendel. Se till att plåtens öron hamnar i rätt läge.

7.8  SEAL-BLOCK återmonteras.
Om SEAL-BLOCK inte kan stängas korrekt p g a att för mycket foam-
tape har använts eller foam-tape monterats fel måste detta åtgärdas före 
stängning.

Slinga/överskott

7.9  Slinga/överskott installeras i slingkassetten. Liten förmonterad 
slingkassett kan bytas ut mot stor slingkassett av metall. 
Hela slingan lindas lämpligen ned åt samma håll så att mitten/
vändningen hamnar som på bilden. Tuber/band som ska skarvas 
tas antingen ur slingan före slingkassetten eller följer slingan ¾ varv i 
slingkassetten och fixeras vid utgången. 

7.7  Andra plåt med kabel återmonteras i dragavlastningsbeslaget. 
Se till att plåtens öron hamnar i rätt läge.
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7.10 Slinga/tuber fixeras alltid med litet buntband vid slingkassettens 
ingång och utgång.

7.11  Det rekommenderas att låta fibrer/tuber/band byta sida 
direkt och korsa varandra i utrymmet under kassetthållaren (tornet).  

Skarvkassett

7.13  Plastdetaljen som sitter på kardborrebandet används för att 
hålla kassetterna separerade vid installation.

7.12  Montera skarvkassetten efter/ovanpå förvaringskassetten i 
tornet. Tänk på att montera skarvkassetterna med botten uppåt/utåt.  
Skarvning sker med kassetterna i nerfällt läge.



8

7.14  Fibertuber och grova transporttuber med många fibrer 
fixeras med två små buntband vid kassettingång. Linda gärna en lite bit 
foamtape runt tuben för skydd och ökad friktion. Kontrollera och se till att 
tuben inte utsätts för påfrestning vid bläddring i kassetterna. 

7.15  Smala transporttuber med få fibrer och sekundärskyddade 
fibrer från kundkablar träs genom en bit tub som fästs vid kassettingång 
med två buntband. Fibrer/tuber ska kunna röra sig vid bläddring i 
kassetterna.

7.16  Fiberband installeras stående, helst färgrätt I spåren I 
skarvkassettens ytterkant. För att underlätta inslingringen kan fiberbanden 
låsas fast i respektive spår med hjälp av ett litet buntband som skjuts in 
ifrån sidan enligt bild. 4xR4/2xR8 kan monteras i varje spår

Skarvning

I den integrerade skarvhållaren placeras krymphylsor (SMOUV) L=40-
60mm ovanpå varandra i 9st fack, efter skarvning. I varje fack kan 4st  
krymphylsor  för enkelfiber eller 2st  för bandfiber/ribbon förvaras. 

Vid skarvning av bandfiber rekommenderas att 12st R4 eller 8 st R8 
skarvas och förvaras. Maximalt kan 18st R4 eller 12st R8 skarvas och 
förvaras i varje skarvkassett

Totalt kan 36st enkelfiberhylsor förvaras i den integrerade hållaren. 
Används en extra hållare kan totalt 48st enkelfiberhylsor skarvas och 
förvaras i varje skarvkassett.

7.17 Vid behov kan en extra hållare för 12st enkelfiberhylsor 
monteras jämte den integrerade hållaren.
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8  Kabelmontage i BUDI-S-SEAL-24x7-SE07

8.1  SEAL-BLOCK 24x7 är inte öppningsbar. Det rekommenderas att 
kablar träs in i skarvskåpet före avmantling. Börja i nedersta raden och 
jobba uppåt.
Två kablar med gemensam max 7mm diameter kan monteras i varje hål 
och fixeras vid varje ”T”.

Övertubning, en grövre tub träs över fibertuben

Undertubning, en smal tub skjuts in i fibertuben

8.2  Kundkabel avmantlas >1500 mm, tub sparas ca 25 mm från 
kabalmanteln för över-/undertubbning. Fast sekundärskyddad fiber leds 
direkt till kassett. 
Klipp en bit kardborretape (L = 30-35 mm). Samla ihop kevlaret.

8.3  Spänn kevlaret bakåt, längs kabelmanteln. Linda foamtape så 
att kevlaret låses fast. Vik tillbaks kevlaret över foamtapen och lås åter 
kevlaret med foamtapen genom att lindas ett varv runt kabeln. Klipp bort 
kevlaröverskottet.

Dra tillbaks kabeln så att kabelmanteln hamnar under/över rätt T-profil.

8.4  Kablarna monteras med 2st små buntband på metallbeslaget, 
se bild. De nedre nivåerna nås genom att låsmuttrarna tas bort. Tänk 
på att vända de lösa delarna åt samma håll vi återmontage. T-profilerna 
i botten kan böjas upp något för att underlätta montage av buntband. 
Tänk på att placera buntbandens huvud optimalt vid montage av grova 
kablar.
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8.5  Fibrer/fiberenheter/smala tuber från kundkablar leds lämpligast 
in till skarvkassett genom en bit tub som fästs med buntband vid 
kassettingång. Kundfibrer som går direkt skall kunna röra sig fritt i tuben 
vid bläddring i kassetterna. 

8.6  Används öppen genomföring PTS-48X3 läggs kablarna in i den 
slitsade ingången. Kablarna kan då prepareras färdiga utanför boxen. 
Max kabeldiameter: 3mm.

9.1  Montera 7/3,5mm´s dukt genom att föra in dukterna genom 
kabelgenomföringen. Börja längst in och bygg utåt. Dukten längst in ska 
vara ca 60mm från kabelgenomföringen och sista dukten 10-20mm från 
kabelgenomföringen. Monteras likt en trappa. 
Dukterna fästes med tillhörande buntband.

9.2  Dukt tätningen monteras og kablat avmantlas liga därefter, se 
billedet. Fibrerna föres opp till skarvkassetten.

9  Dukt montage i BUDI-S-SEAL-24x7-SE07
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11  Klargöring

Montera lock på samtliga kassetter och lås fast skarvkassetterna i upprätt 
läge med kardborrelåset.

Kontrollera att ingen fiber/tub är klämd eller riskerar att klämmas.

11.1 Se till att stöttan för att hålla isär skarvkassetterna sitter på 
kardborrebandet.

11.2 Kontrollera att fiberguide-pinnarna sitter monterade i insidan av 
locket.

Montera åter locket och lås med skruven nertill på locket.

10  Midspan

Midspan på enskild fiber ur tub/band med trafik kan göras på två sätt:

1. Tub/band plockas ut ur slingkassetten och leds obruten in i 
skarvkassett där midspan görs.
Redan monterade skarvkassetter kan normalt flyttas till överliggande 
position för att möjliggöra montage av ny kassett direkt ovanför 
slingkassetten

2. Om tub/band inte kan flyttas görs midspan i slingkassetten och fibrer 
leds i transportub till skarvkassett.
Utrymmet i mitten av slingkassetten används för att förvara övriga 
frilagda fibrer.
Kontrollera mycket noga att frilagda fibrer inte utsätts för olämpligt tryck 
eller böj.

9.3  Dukt skal alltid stänges ved montering i en box.

9.4  Exempelbild föreställande färdigt resultat.
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12  Skanova märkning

12.1  Båda dekalerna monteras på locket.


