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1 Allmän produktinformation
OFDC-A4 skarv är en skarvbox i IP68 för hantering av mikrokabel i utomhusmiljö.
Passar även för löstubskabel förutsatt att alla tuber skalas och tas bort innan boxen.
Fibertyper: Alla ITU-T G657.
 – IP68, 2m vattenpelare.
	 –	Förvaring	av	midspan	upp	till	1	m	fiber.
 - Skarvkapacitet: 24
 – kabeldiameter inkommande 2st á: 4,5-12 mm 
	 	 4	fiberkabel:	0-6	mm
	 	 8	fiberkabel:	0-4,5	mm
	 	 4	flat	fiber	:	8x4,5	mm	
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3 Varningar och försiktighet 
3.1 Fiberoptiska kablar kan skadas om de är böjs till 
en radie som är mindre än den rekommenderade minsta 
böjradien. Följ alltid den rekommenderade gränsen för 
böjradie	när	du	installerar	fiberoptiska	kablar	och	patchkablar.
3.2 Exponering för laserstrålning kan allvarligt skada 
ögats	näthinna.	Titta	inte	i	ändarna	på	någon	optisk	fiber.	
Antag	inte	att	laserkraften	är	avstängd	eller	att	fibern	är	
frånkopplad i den andra änden.

4 Kit-innehåll

4.1 Satsinnehållet för applikationen 
skarv

5 Färdigställande av skarvbox

5.1 Öppna skarvboxen genom att lyfta spärren med 
en skruvmejsel.

5.2 Montera de två stora skruvarna (3 varv) och clipset 
(vid behov). 

5.3 Skjut gelblocket på skarvkassetten. Kontrollera rätt 
riktning: Se till att skruven är under brickan.

Kassett
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6.1.4 Förbered installationen med två / fyra stycken vita 
buntband.

6.1.5 För in kablarna. Säkra externt röret och kabel med 
svart buntband, internt kabel med vitt buntband. Dragavlasta 
aramiden med skruven (Ett varv med skruven och dra sedan 
åt).	Klipp	bort	överflödigt	aramid.

6.1.6 Fiber, som ska skarvas på baksidan av kassett, 
överförs med hjälp av omslagsspåren. Med denna funktion 
kan	oklippta	fibrer	dirigeras	och	lagras	i	skarvningszonen.

6 Applikation för skarv
6.1 Förberedelse och installation av 
matarkabel

6.1.1 Öppna	ett	fönster	på	fiberkabeln	/	midspanöppning	
på 1 m. Om kabeln har aramidgarn, skär till en längd av 100 
mm. För löstubskabel förutsatt att alla tuber skalas och tas bort 
innan boxen.

6.1.2 Rengör manteln och applicera två lager av 
foamtape: en st tape vid manteln och en st på 60 mm från 
manteln.

6.1.3 Öppna gelblocket.
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6.2 Kundkabel fiberförberedelser, 
organisering och skarvning

6.2.1 Ta bort manteln över 1 m. Rengör manteln och 
applicera	foamtape	40	mm	från	manteln.	När	aramid	finns,	
skär den till en längd av 100 mm.

6.2.2 Installera	fiberkabeln	och	fäst	den	i	den	yttre	kon-
solen med 2 buntband (svart).

6.1.7 Lagra slinget enligt bilden.

6.1.8 Placera gelblocket på plats över kablarna. 

6.1.9 Flytta till baksidan av skarvkassett. Montera 
skarvhållarna	och	förvara	den	oklippta	fibern. 
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7 Organisering och installation i 
boxen

7.1 Installera skarvkassetten i skarvboxen genom att 
skjuta den under de två skruvarna.

7.2 Dra åt de tre skruvarna.

7.3 Installera blindpluggar i alla oanvända portar. 
Kontrollera	att	alla	fibrer	är	ordentligt	rangerade	via	
fixeringarna	(för	att	undvika	dämpning).

6.2.3 Kapa	den	inkommande	fibern	på	motsatt	sida	från	
matarkabeln.	Om	detta	inte	är	möjligt,	organisera	fibern	till	
andra sidan.

6.2.4 Rengör	fibrerna,	skala	fibern	och	förvara	fiberns	
överlängd	ordentligt,	se	till	att	fibrerna	är	placerade	i	trådfix-
eringen.
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7.4 Stäng skarvboxen.

8 Fler möjligheter
8.1 2 kablar 0-4,5 mm per port

    

 
8.1.1 Skär 2 cm gelremsa (för att separera) och lägg 
gelremsan	ovanpå	den	första	fibern	inuti	porten.

   

8.1.2 Förbered den andra kabeln som standard. (0-max 
4,5 mm).
Skär 1 av det svarta buntbandet på den första kabeln, lägg 
den	andra	fibern	ovanpå	gelremsan	och	skjut	ner,	fixera	båda	
kablarna på insidan med 1 vit buntband och utsidan med 2 
svarta buntband till konsolen.

9 Varumärken och patent
All	trademarks	identified	by	®	or	™	are	registered	
trademarks or trademarks, respectively, of CommScope, 
Inc. This document is for planning purposes only and is 
not	intended	to	modify	or	supplement	any	specifications	
or warranties relating to CommScope products or services. 
CommScope is committed to the highest standards of 
business integrity and environmental sustainability, with a 
number	of	CommScope’s	facilities	across	the	globe	certified	
in accordance with international standards, including ISO 
9001, TL 9000, and ISO 14001.

Further information regarding CommScope’s commitment 
can be found at
www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-
and-Sustainability.

This product may be covered by one or more U.S. patents or 
their foreign equivalents. For patents, see www.cs-pat.com.

10 Kontaktinformation
Visit our website or contact your local CommScope 
representative for more information.

For technical assistance, customer service, or to report any 
missing/damaged parts, visit us at:
http://www.commscope.com/SupportCenter


