
1  Satsinnehåll FTUO-M-U-NN-1-SE07
  Skanova art. nr. NBHA 101 26

2  Bottenplatta

OBS: Tag alltid ut skarvinsatsen ur boxen före håltagning. Efter 
håltagning trycks insatsen på plats. Ett klickljud ska höras vid respektive 
snäppfäste.

Framtagen i samarbete med SKANOVA

FTUO-M-U-NN-1-SE07
I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G

Skarvskåp 

• Buntband
• Box med skarvinsats och lock
• Skruv till locket (Tx med pinne)
• Silikontub
• Kardborretape
• Gummitätning till matande kabel
• Gummitätningar till kundkabel
• Skarvhållare/adaptrar (SMOUV & ANT)

2.1 1. Hål för montage av box på platta eller vägg.
 2. Kundkabel genom vägg: 2 st Ø5 mm utslagshål l
 3. Kundkabel / rör utomhus på vägg sker i underifrån av boxen
     2x2 st Ø5 mm. 
     Kundkabel / rör inomhus på vägg 4 x 2 st Ø5 mm.
 4. Ingång för matande kabel.
 5. Position för CSC splitter/WDM (OCC).
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3.1  Öppna boxen nertill till vänster och ta bort eventuella grader.
Montera gummitätning för matande kabel/dukt. För dukt och/eller    
1,5 m kabel genom tätningen. Röret avslutas 30 mm in i boxen. 
Avlägsna kabelmanteln 50 mm från rörslutet. Låt 150 mm aramidgarn 
vara kvar.
Spänn garnet bakåt längs kabeln och lås fast med kardborretape.
Sträck garnet framåt öven tapen och linda tapen ett varv kunt kabeln så
att garnet åter låses. Klipp av garnöverskottet. Linda kardborretape
även runt röret och fixera i boxen med 2 st buntband. Kabeln
fixeras med två små buntband enligt bilden.
Matande kabel som kommer uppifrån monteras på motsvarande sätt
upptill till vänster.

3.2  Öppna boxen nertill till vänster och ta bort eventuella grader.
Montera gummitätning för matande dukt. Dukten avslutas 50 mm in i 
boxen. För 1,5 m fiber genom dukt tätningen. Linda kardborretape även 
runt röret och fixera i boxen med 2 st buntband. Fixara dukt tätningen 
med 1 st buntband.

4.2 Ta bort eventuella grader.
Montera 2 st buntband pr rör / kabel.

4.1  Montage av rör / kabel  utomhus sker i underifrån av boxen 
(IP43).
Öppna boxen nertill till höger.
För mikrorör Ø7 mm: Borra ett Ø7,5 mm hål vid anvisningen
För mikrorör Ø5 mm: Borra ett Ø5,5 mm hål vid anvisningen

För kundkabel: Borra ett Ø10 mm hål vid anvisningen och montera 
en svart gummitätning i hålet. För in 1,5 m kabel i boxen. Avlägsna 
kabelmanteln så att ca 30 mm mantel blir kvar inuti boxen, men låt 150 
mm aramidgarn vara kvar. Spänn garnet bakåt längs kabeln och lås fast 
med kardborretape. Sträck garnet framåt öven tapen och linda tapen ett 
varv kunt kabeln så att garnet åter låses. Klipp av garnöverskottet. Fixera 
kabeln med 2 st buntband.

3  Montering av matande kabel underifrån 4  Montage av rör / kabel utomhus

4.3 Röret avslutas med dukt tätningen in i boxen.
Linda kardborretape runt röret och fixera i boxen med 2 st buntband pr 
rör.
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5.2  Placera alltid en SMOUV-adapter i varje fack i den universella 
hållaren.
2 st skarvhyslor kan monteras i varje fack/adapter. 

6.1  Montera och skruva fast locket. Använd bit/mejsel Torx  
20 med hål.

5.3  Skarva fibrerna och linda ner överskottet enligt bilden. 2 st 
skarvhyslor kan monteras i varje fack/adapter.

5.1  Om du är inomhus är det OK att montera på ovansidan (IP40)
Vid installation inomhus kan intag bakifrån användas om montering görs 
ovanför apparatdosa.
Kundkabel kan monteras genom boxens sidor, 2st per sida. Borra ett 
Ø10 mm hål vid anvisningen och montera en svart gummitätning i 
hålet. För in 1,5 m kabel i boxen.
Avlägsna kabelmanteln så att ca 30 mm mantel blir kvar inuti boxen, 
men låt 150 mm aramidgarn vara kvar. Spänn garnet bakåt längs 
kabeln och lås fast med kardborretape. Sträck garnet framåt öven tapen 
och linda tapen ett varv runt kabeln så att garnet åter låses. Klipp av 
garnöverskottet. Fixera kabeln med 2 st buntband.

För mikrorör Ø7 mm: Borra ett Ø7,5 mm hål vid anvisningen
För mikrorör Ø5 mm: Borra ett Ø5,5 mm hål vid anvisningen

Matningskabel kan monteras genomgående. Använd då en extra grå 
kabeltätning.

5  Montage av kabel / rör inomhus
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6  Låsning
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