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DELBAR KABELGENOMFÖRING

1. Öppna skarvboxen och tag bort styrningen. Demontera befintligt kabel-
genomföringsrör och för det bakåt på kabeln. OBS! Mutter och O-ring 
skall återanvändas!

2. Demontera det delbara kabelgenomföringsröret och tvätta tätytorna på 
rörhalvorna med sprit eller liknande. Klipp el-tejpremsor (bifogad Nitto 
228 el-tejp) som täcker hela tätytan mellan rörhalvorna och applicera på 
den halva som har gängor för monteringsskruv. 

Tryck fast tejp över hela tätytan och vik ned överskottet på insidan och 
tryck fast. Skär rent för skruvhålen med lämpligt verktyg t.ex. skalpell. 
Se bild 1

3. Montera liten o-ring (4,48 x 1,78) i avsett spår på rörhalva och placera 
den under befintlig kabel på boxen. Lägg på tejpad halva och drag ihop.

4. Skär bort tejp överskottet på utsidorna och skär försiktigt rent spåret 
för O-ringen.

5. Smörj O-ringen med vaselin eller liknande. Montera kabelgenomför-
ingsröret med avfasning riktad mot mitten på boxen. Drag fast. Se bild 2

6. Avmantla ny kabel för önskad fiber längd. Rengör och märk upp fib-
rerna. Kapa spårelementet ca 160 mm från mantel kant och linda el-tejp ca 
60 mm in på spårelementet. För in kabeln i boxen och fäst spårelementen 
i dragavlastarna.

7. Håll krympsvepet över kabelgenomföringen, ända upp mot boxen. Gör 
en markering på kabelmantlarna, vid krympsvepets ände. Se bild 3

8. Rengör kablar och genomföring, samt rugga upp ytan på både kabel-
mantlar och kabelgenomföring med smärgelduk, där krympslangen skall 
fästa. Se bild 4

9. Aluminiumtejp skall användas som värmeskydd. Placera aluminium-
tejpen på respektive kabelmantel, så att max. 20 mm kommer att täckas av 
krympslangen. Skydda även närliggande kablar med aluminiumtejp där så 
erfordras. Se bild 5

10. Om diameterskillnad mellan kabelmantlar och kabelingång är stor, 
kan skillnaden minskas med vulkduk eller krympslang.

11. Montera delbar limkrympslang ända upp mot boxen så att den täcker 
hela kabelgenomföringen. Se till att grenklämma med lim placeras sy-
metriskt. Tejpa ihop kablarna 200 mm nedanför krympslangen. 

Värm på krympslangen med början från kabelgenomföringen och ned mot 
kabelmantlar med skarvboxens lock avtaget. Se bild 6

12. DET ÄR MYCKET VIKTIGT att krympslangen runt grenklämman 
värms långsamt, tills limmet i grenklämmans limkil smälter ända in till 
kärnan. Se bild 7

Låt krympslangen svalna innan skarvboxen flyttas. Kontrollera torkmed-
let och byt/aktivera vid behov. 

Se även arbetsinstruktion Telecombox och Multikassett, som finns att 
hämta hem från www.tykoflex.se.

1

2

3

4

5

6

7



MOUNTING OF SPLIT INLET PIPE

1. Open the container and remove the support sleeve. Dissassemble the 
existing inlet pipe and slide down the cable. Note! Counter nut and o-
ring will be reused.

2. Open the split inlet pipe and clean the face of sealing joint with alcohol 
or equivalent. Cut tape strips, (supplied Nitto 228 Tape), sized to cover the 
whole sealing joint area. Apply on the half that has treads for mounting 
screws. Press firmly and fold down tape on the inside. Use a exacto knife 
to make cut outs for the screws. Picture 1

3. Mount the four o-rings (4.48 x 1.78 mm) in the appropriate slots and 
place the pipe section under the cable attached to the box. Locate the taped 
half on top and tighten the four hexagon socket cap screws.

4. Excess tape on the outside of the pipe and especially in the O-ring slot 
must be carefully removed.

5. Lubricate the O-ring with o-ring grease and mount the cable inlet pipe 
with the chamfered end pointing to the middle of box. Tighten the counter 
nut firmly, until the cable inlet pipe is properly fixed, using a Tykoflex 
spanner. (Part No: 112 160 30) Picture 2

6. Dismantle the new cable for necessary fibre length. Clean and mark the 
cable. Cut the cable strength member 160 mm from the edge of the cable 
sheath. Wrap tape around the strength member 60 mm from the edge of 
cable sheath. Insert the cable into the box and fix the strength member to 
the strain relief device.

7. Place the split shrink tube on the cable inlet pipe flush with the box. 
Make a mark on the cable sheath at the end of the shrink tube. Picture 3

8. Clean the cables and cable inlet pipe. With a emery cloth rough up the 
surface, both cables and inlet pipe, covered by the shrink tube. Picture 4

9. Use aluminium tape for cable sheath protection. Wrap the aluminium 
tape on each cable mantle with less than 20 mm to be covered under the 
shrink tube. For heat dissipation purpose also protect existing cables at-
tached to the box. Picture 5

10. If there is a large diameter difference between cable mantles and cable 
inlet, the gap can be reduced with volcanic cloth or shrink tube.

11. Make sure that the branch clamp with glue is placed symmetrically 
and tape the two cables together 200 mm from the shrink tube. 

When heating the shrink tube start from cable inlet pipe and proceed down 
to the cable mantles. Always work with the box open. Picture 6

12. It is very important that the shrink tubing around the branch clamp is 
warmed up slowly, until the glue in the glue piece of the branch clamp 
melts right into the core. Picture 7

Let the shrink tube cool down before the container is moved. Finally 
check the drying aid and replace/reactivate if necessary.

See also working instruction for Telecombox 240 and Multicassette. 
Download from www.tykoflex.com
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