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TERMINERINGSBOX T548 och T696

BESKRIVNING
Skåpet består av en enhet med nedfällbart lock som ned-
fällt fungerar som arbetsläge vid skarvning. 

ANSLUTNINGSNÄT
1. Mantla av 1500 mm kabel. Lämna kvar 75 mm kabel-
kärna. För in inkommande kabel genom genomföringen 
och montera kabelkärnan med dragavlastningen. 

2. Märk fiberband vid mantelkant och vid kassettingång.

3. Inkommande fiber skarvas mot fibersvansar i den 
vänstra kassetten. Fibersvansarnas hylsor monteras i hål-
laren fastsatt i termineringsboxens vägg. Klipp bitar från 
gummisnöret och säkra hylsorna i hållaren.

4. Fibersvansarnas kontakter ansluts mot kontaktpanelens 
vänstra sida.

5. Efter skarvning skall kassetten fästas på styraxlarna i 
botten av skåpet och täckas med plastskiva som avgräns-
ning. Led fibrerna i ett kors genom fiberhållare.

VGV För Fastighetsnät

Vänster sida för 
anslutningsnät

Höger sida för 
fastighetsnät

Termineringsbox T548

Art. nr. E-nr Typ

11 548 010 50 562 62 Termineringsbox T548 för anslutning av 24 kundkablar, 2 fiber/kund

11 548 020 50 562 63 Termineringsbox T548 för anslutning av 48 kundkablar, 1 fiber/kund

Termineringsbox T696

Art. nr. E-nr Typ

11 548 030 Termineringsbox T696 för anslutning av 48 kundkablar, 2 fiber/kund



FASTIGHETSNÄT

Fibersvansar av längd 2000 mm rekommenderas.

Säkra utgåendekablarna genom att dra åt de två insex 
skruvarna i avlastningen.  Känn på kablarna under åtdrag-
ningen för att hitta tillfredställande dragavlastning.

Obs! Dra skruvarna tills att gummit börjar komprimera 
mot kabel eller dukt. Dra därefter åt skruvarna ett 1/4 varv 
till för att få lagom dragavlastning

                                  Termineringsbox T548                                                            Termineringsbox T696

Tillbehör

Art. nr. E-nr Typ Vikt kg

11 202 202 50 843 06 Multikassett, 2-pack 0,4



Fan-out ribbon till 
kassett

Inkommande fiber 
till kassett

0,9 fiber från Fan-out 
slingas för:
L= 600 mm ett varv
L= 850-1000 mm två varv
se skiss nedan


