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Produktbeskrivning

Nexans Fasadskåp finns i olika färger för att smälta in i den miljö där den ska monteras. Det finns 7 stan-
dardfärger att välja på samt möjlighet att få valfri färg vid beställning av större kvantitet.
 
Skåpet är tillverkat i pulverlackerad galvaniserad plåt för bästa mekaniska egenskaper. Skåpet uppfyller 
kapslingsklass IP54 och skyddsklass IK10. 

Locket skyddar kabelintaget i fasaden då det går en bit nednför lådan.

I skåpet kan en kabel/rör upp till Ø 16 mm inkl kabelrörstätning anslutas till vänster samt en kabel/rör upp 
till Ø 10 mm anslutas till höger. Det finns plats för mellanstycken 2xSC Simplex alternativt 2xLC Duplex samt 
hållare för 4 skarvhylsor.

Skåpet låses med säkerhetsskruv ”Torx med pinne”.

Dimension:

Djup:  48 mm
Bredd:  116 mm
Höjd:  275 mm

Fasadskåp

Plats för mellanstycken

Plats för skarvhylsor

Dragavlastning

Kabelrörstätning avslutas direkt 
ovanför dragavlastning

Dragavlastning kabel

Dragavlastning kabel/rör

Ev kan denna punkt 
användas för styrning av 
kabel om rör används 
nedanför
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Installation

Montera skåpet på väggen. Detta kan enkelt göras 
genom att använda ”nyckelhålen” i skåpet.

För att slippa trä i röret finns en tätning med lucka 
som gör att tätningen plockas ur.

Plocka ur tätningen, mät upp rörets längd och klipp 
av.

Vid installation av ”Villakabeln” genom 
hålet i ryggen ska kabeln slingas enligt 
bilden. 

OBS! Viktigt att hålet i fasaden/väggen är 
placerat mitt för eller strax ovanför hålet i 
fasadboxen. Detta för att undvika skarpa 
böjar på ”Villakabeln”.

Dragavlastning kabel/rör

OBS! Det är inte tillåtet hos alla 
nätägare att använda hålet i ryggen. 
Kolla med din beställare vad som gäller!
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Gör ett hål i tätningen anpassat efter röret/kabelns stor-
lek och trä sedan på tätningen. 

OBS! För att bibehålla IP54 ska hålet göras 
med en syl eller liknande.

Lämpligen blåses kabeln i efter detta moment om rör 
har anslutits.

Om kabelrörstätning ska användas kan den enklast 
monteras innan röret fästs i skåpet.

Lägg tillbaka röret/kabeln och styr in tätningen i 
avsett spår. Fäll tillbaka luckan över tätningen.

Fäst in röret, lämpligen på två punkter med bunt-
band.

Avmantla kabeln. Om den innehåller garn kan det 
dragavlastas på T-fästet. Garnet kan klippas cirka 6-7 
cm, då kan du dra 3-4 varv runt T-fästet. Om det inte 
finns någon FRP mantel som du kan klämma fast, dra 
garnet 3-4 varv och kläm fast det med det extra tillbhe-
öret. 

Tätning ansluts på samma vis för kabel/rör som 
kommer in på höger sida i skåpet. Fäst in kabeln 
med buntband.

Uppskalning av linjekabel/accesskabel på vänster sida 
bör lämpligen vara 75 cm.

Uppskalning av ”villakabeln” på höger sida bör 
lämpligen vara 90 cm.

Behövs längre fiber vid svetsning ökas uppskalningen 
i 35 cm intervall som är vilket då motsvarar ett varv i 
”skarvkassetten”. 

Genom hålet i locket kan du komma åt monterings-
skruven bakom. För åtkomst av fasad bakom skåpet 
lossas alla skruvar och sedan kan skåpet vinklas ut från 
väggen. 
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Vid installation av ”Villakabeln” genom hålet i ryggen 
med kontakt ska kabeln slingas enligt bilden.
 
OBS! Viktigt att hålet i fasaden/väggen är placerat mitt 
för eller strax ovanför hålet i fasadboxen. Detta för att 
undvika skarpa böjar på ”Villakabeln”.

Svetsa ihop linjekabeln med fibersvans och slinga där-
efter enligt bilden

Vid installation av ”Villakabeln” genom tätningen i bot-
ten till höger på fasadskåpet. Görs enligt bilden
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Tillbehör och beställningsinformation

Nexans 
artikelnummer

E-nummer Telia-nummer Benämning

30774009 5061813 FASADSKÅP VIT

30774109 5061814 FASADSKÅP SVART

30774209 5061815 NBHA10143/15 FASADSKÅP LJUSGRÅ

30774309 5061816 FASADSKÅP MÖRKGRÅ

30774409 5061817 FASADSKÅP FALURÖD

30774509 5061818 FASADSKÅP TEGELRÖD

30774609 5061819 FASADSKÅP GUL

48471309 5036894 1/NCLA1084/005 FÖRKONTAKTERAT KUNDAVSLUT
TETR@XS 1SM SC/UPC 5M

30903109 5062701 A9525773/60 SKARVHYLSA ENKELFIBER 60mm

30774809 Dragavlastningsklämma för fa-
sadskåp (10-pack)
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