
IFDB-M - väggbox
I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G

IFDB-M, väggbox

1  Generellt

Denna väggbox för inomhusbruk NBHA 101 11, i LSZH (IFDB-M), H: 200 x B: 126 x D: 50mm används till skarvning av 12/24 fiber med 
skarvhylshållare (SMOUV).
En stamkabel på max 11 mm i diameter, kan införas och midspan kan användas i boxen. 
Det kan användas 7st. 7/3,5 kunddukter i boxen.
VIKTIGT: Alla fiber skall vara införda och placerade i enlighet med installationsanvisningen,

• IFDB-M väggbox
• Lock till skarvkassetten
• Kabelgenomföringar
• Transportrör för fibern 
• Buntband & foamtape
• Nylontråd

• Hållare för droppkabel/dukt
• Buntband
• Foamtape
• Skarvhylsehållare SMOUV

4.1  1st skarvkassett för 24st skarvningar.

5.1  Avlägsna de plastingångar som behövs för fibern.

2  Kit indhold 4  Skarvkassett

5  Färdigställande av väggbox

3  Kabelkit

Framsida

Baksida
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6.1  Vid midspan går kabel in och ut genom samma   
kabelinföring:
Avmantlas max. 70 cm. De fibrer som ska användas i boxen, klipps och 
skalas max 150cm. 
Kablar monteras med foamtape och buntband i boxen, enligt bild.

6.2  Vid kabel: 
Avmantlas max 150cm. Kablar monteras med foamtape och buntband i 
boxen, enligt bild.

6  Gör plats åt stamfibern

6.3  Klipp kabelns kevlar av en längd av 15cm och montera den 
mellan skivorna. Se bild.

7.1  Trä rörhållaren på transportröret.

7.2  TFrigör fiberrör / coating 20mm från kabelkappan, och trä 
fibern genom transportröret.

7  Färdigställande av fiber

7.3  Klicka rörhållaren i position och för fibern upp på framsidan 
av skarvkassetten.

7.4  Fibern, som skall upp förs in i skarvkassetten.
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7.7  Här förs fibern runt till en skarvning.

8.1  Dukt fästes på metallplåten, se bild.

8.2  Avmantlas 1,5 m. Beroende på kabelns diameter, monteras 
20mm foamtape. För kevlaren in och runt i kabelhållaren tillsammans 
med kabel och foamtape, enligt bild.

8.3  Montera kabelförseglingar på stambfibern.

7.5  Var dom ska sitta på plats, se bild.

7.6  Fibern, som skall skarvas, förs upp på framsidan av 
skarvkassetterna via öppningen. 
Se bild.

8  Gör plats åt droppkabel

900 µ

Aramid

Foamtape

Aramid
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8.4  Montera kabelförseglingarna på kundfibern.
8.7  Fibern från droppkabel/kunddukt förs till höger om 
mittsektionen och upp på skarvkassetten.

8.8  Uppe på skarvkassetten förs fibern runt om och fram till 
skarvningsdelen.

8.9  I den universella skarvhållaren monteras en adapter för att 
hålla SMOUV’en.

8.5  Montera däcklet i bunden over de loopede fibre.

8.6  Montera den färdigskarvade kundfibern i respektive 
klickhållare.
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Drop side

Main side

8.10  KOM IHÅG: Montage av droppkabelfiber/kunddukt/
stamkabelfiber, så de föres in korrekt i skarvhållaren.

9.1  Fästskruv låser locket. En rund plombering kan monteras över 
skruven.

9.2  Montera nylontråden i dom 2 hålen. Se bild.

8.11  Montera täcklocket på skarvkassettens framsida.

8.12  Montera täcklocket på skarvkassettens baksida.

9  Montering av lock.
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