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Produktbeskrivning

Fiberoptisk ODF-enhet 19” är anpassad för att 
användas i 19” system. ODF-enhet 19“ kan 
monteras i stativ/skåp med ett djup av min 400 
mm. Boxen levereras komplett med panelplatta 
för SC- eller LC-kontakter samt skarvhållare. 
Produkten finns i 8 olika konfigurationer enligt 
nedan:

ODF-enhet 19” 1U 48 SC / 96 LC
Djup: 305 mm
Bredd:  485 mm
Höjd: 44 mm

ODF-enhet 19” 2U 96 SC / 192 LC
Djup: 305 mm
Bredd:  485 mm
Höjd: 88 mm

ODF-enhet 19” 3U 144 SC / 288 LC
Djup: 305 mm
Bredd:  485 mm
Höjd: 132 mm

ODF-enhet 19” 4U 192 SC / 384 LC
Djup: 305 mm
Bredd:  485 mm
Höjd: 177 mm

ODF-enhet 19” 1U

ODF-enhet 19” 4U

ODF-enhet 19” 3U

ODF-enhet 19” 2U
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Installation

Preparering
Innan installation kan påbörjas måste det kabel-
intag som skall användas öppnas. 

Skall kabeln monteras till höger sett framifrån så 
skall den vänstra plåten i bakkant klippas bort. 
Tabbarna på plåten nyps av med en avbitartång.

Skall kabeln monteras till vänster sett framifrån 
så skall den högra plåten i bakkant klippas bort. 
Tabbarna på plåten nyps av med en avbitartång.

Vid installation av 3U/4U finns ett nedre hål som 
kan öppnas om man önskar montera kabeln i 
nederkant.

Montering av mellanstycken
Mellanstycken SC-duplex eller LC-quad monte-
ras framifrån i boxen. Var noga med att montera 
alla mellanstycken åt samma håll.

Nyp av tabbarna på valt kabelintag

Vänstra kabelintaget bortmonterat

Montera mellanstycken

3U/4U variant
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Fiberbandens/tubernas väg till skarvplanet

Infästning av fiberband/tuber

Montera kabeln

Montera kabelskyddet

Uppskalningslängd kabel
Bandfiberkabel (ribbon) skalas upp så 184 cm 
fiberband friläggs från mantelkant räknat. En 
markering görs på banden 62 cm från mantel-
kant. 

Tubkabel (loose tube) skalas upp så 184 cm tub 
friläggs från mantelkant räknat. En markering 
görs på tuberna 62 cm från mantelkant. Här 
skalas tuberna upp så 122 cm fiber friläggs.

Centrumelementet skall klippas 12 cm från 
mantelkant för att kabelskyddet skall få plats. 
Lås fast kabeln med medfäljande beslag och 
montera sedan kabelskyddet. Kabelskyddet 
monteras med bipackade plåtskruvar.

Dragning av fiberband/tub
Fiberbanden/tuberna skall ledas in i utrymmet 
under det skarvplan på vilken de ska skarvas. 
Exemplet till höger är en 96-fibers box. Där leds 
fiber 1-48 enligt den röda linjen och fiber 49-96 
enligt den gröna linjen. Fiberbanden/tuberna 
fästs sedan in med buntband vid markeringen 
som gjorts vid uppskalningen. 2 stycken bunt-
band används på varje sida.

Vid installation av 3U/4U leds fiberbanden/
tuberna som ska skarvas på det övre planet till 
utrymmet under det övre planet. Fiberband/tu-
ber som ska skarvas på det undre planet leds till 
utrymmet under det undre planet.

OBS! När fiberbanden/tuberna är monterade, 
kontrollera att utdragsenheten går att dra ut och 
skjutas in utan att fiberbanden/tuberna får en 
för liten böjradie.

Fiberbandens/tubernas väg till skarvplanet
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Svetsning
Kabeln ska nu skarvas genom svetsning mot 
fan-outer eller fibersvansar. Fiberns överlängd 
slingas in enligt bilden till höger. Slinget på 
vänstra sidan av skarvplanet ska slingas moturs 
och slinget på den högra sidan skall slingas 
medurs. 

Vid svetsning av fan-outer fästs fan-outhylsan 
på den bryggan som finns i ovankant av skarv-
planet. Under installation kan med fördel dub-
belhäftande tejp användas för att hålla fan-
outhylsorna på plats. Därefter fixeras de med 2 
stycken buntband.

Lyft ur övre skarvplan
Vid installtion av 3U/4U så börjar man med för-
del med skarvning på det nedre skarvplanet. Det 
övre planet kan då lyftas ur för att åtkomsten ska 
bli bättre. 

Det går även lyfta upp det övre skarvplanet och 
hålla det in vinkel genom att köra in en skruv-
mejsel eller liknande i de hål som finns i sidan 
på boxen.

Inslingning av fanout/fibersvans

Fixering av fan-outhylsor

Färdiginstallerad ODF-enhet
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Tillbehör och beställningsinformation

Nexans artikelnummer E-nummer Benämning

30773009 5055093 ODF-enhet 19” 1U 48 SC (24 SC-DUPLEX)

30773109 5055094 ODF-enhet 19” 2U 96 SC (48 SC-DUPLEX)

30773209 5055095 ODF-enhet 19” 3U 144 SC (72 SC-DUPLEX)

30773309 5055096 ODF-enhet 19” 4U 192 SC (96 SC-DUPLEX)

30773509 5055097 ODF-enhet 19” 1U 96 LC (24 LC-QUAD)

30773609 5055098 ODF-enhet 19” 2U 192 LC (48 LC-QUAD)

30773709 5055099 ODF-enhet 19” 3U 288 LC (72 LC-QUAD)

30773809 5055100 ODF-enhet 19” 4U 384 LC (96 LC-QUAD)

30116309 5063994 Mellanstycke SC/UPC-DUPLEX

30116409 5063995 Mellanstycke SC/APC-DUPLEX

30117409 5063725 Mellanstycke LC/UPC-QUAD

30117609 5064001 Mellanstycke LC/APC-QUAD

48891309 5074526 Fan-out 4 SC/UPC

48890109 5074528 Fan-out 4 SC/APC

48893509 5071038 Fan-out 4 LC/UPC

48894009 5071078 Fan-out 4 LC/APC

28751112 5070421 Fibersvans SC/UPC (12-pack)

28752312 5070423 Fibersvans SC/APC (12-pack)

48753009 5071033 Fibersvans LC/UPC (1-pack)

48753409 5071076 Fibersvans LC/APC (1-pack)

30903009 5062700 Skarvhylsa (smouv) enkelfiber 45 mm

30903109 5062701 Skarvhylsa (smouv) enkelfiber 60 mm

30902809 5062707 Skarvhylsa (smouv) fiberband 40 mm


