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SOT-BOX

Produktbeskrivning

Sot-boxen (Skarv- och termineringsbox) som 
är tillverkad av pulverlackerad galvad plåt är 
lämplig att använda vid all typ av skarvning, 
förgrening och terminering.

Lämpliga miljöer är inomhus eller utomhus i 
kabelskåp eller liknande. 

Sot-boxen har kapacitet för skarvning av 
upp till 96 fibrer i enkelfiberutförande (två 
skarvkassetter). I Sot-boxen finns möjlighet 
att ansluta olika typer av kablar och kana-
lisation. Skarvskåpets infästningsområde är 
uppdelat i två delar. Till vänster kan 4 kablar 
/ rör fästas in. Till höger kan 12 kablar / rör 
fästas in.

I grundutförandet kan 4 stycken ø 14 mm 
rör anslutas i de två vänstra spåren ( 2 rör i 
varje spår). Infästningen är anpassad för att 
kabelrörstäningar ska kunna användas. 

I spåren som följer till höger är 3 spår an-
passade för ø 7 mm rör, 2 spår anpassade 
för ø 5 mm rör och 2 spår anpassade för ø 
3 mm rör.

Spåret längst till höger är anpassat för ka-
blage.

’

Dimension:

Höjd:  107 mm
Bredd:  253 mm
Längd:  432 mm

              4 x ø 14 mm      12 x ø 7 mm   12 x ø 5 mm   12 x ø 3x mm         Kablage
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I boxen följer 3 extra anslutningar för mikrorör 
med. Anslutningen kan placeras till vänster i 
boxen och finns för 3 storlekar på rör: 
• ø 12 mm
• ø 10 mm
• ø 7 mm

Anslutningen monteras med de två medföljande 
skruvar.

På bilden visas installation med extra anslutning 
för mikrorör.



MO0124A, 2021-11-164

 

Installation

Preparering av Sot-box
Sot-boxen kan placeras exempelvis på en vägg 
inomhus eller i ett markskåp utomhus. 

Används Sot-boxen i offentliga lokaler inomhus 
finns möjligheten att komplettera boxen med en 
låscylinder. 

Generell dragning av tuber/fiberband upp i 
kassetten
Led alltid tuber/fiberband under kassettinfäst-
ningen upp i kassetten på motsatt sida.
När kassetten fälls upp kommer tuberna/
fiberbanden att vridas lätt och inte utsättas för 
olämpliga böjningsradier.
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Anslutning av rör

Mät och kapa rören som ska anslutas i sot-
boxen. Det är viktigt att rören avslutas direkt 
innanför dragavlastingen av rören. Detta för att  
kabelrörstätning och dragavlastningen av kabel 
ska få plats. 

Se exempel till höger  
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Skarvning av fiberkabel

Till vänster placeras stamkablarna, 4 kablar kan 
anslutas i två nivåer. Används kabel med FRP / 
spårelement klipps denna 6 cm från mantelkant.

Till höger om stamkablarna kan 12 kablar an-
slutas i 2 nivåer. Kablar med garn kan dragav-
lastas, garnet klipps då cirka 10 cm från man-
telkanten. Har kabeln ingen dragavlastare så 
dragavlastas den i kabelrörstätningen. Kablar 
med frp/spårkärna kan ej dragavlastas här. 

Vid skalning av kabel, gör en markering på 
manteln 1,5 m från änden. Ringskär vid marke-
ringen. För att frilägga rivtråden ringskärs man-
teln 10-15 cm från änden varvid manteln dras 
av kärnan (på grund av rivtrådens omedelbara 
placering under manteln får ringskärningen ske 
med försiktighet). 

Slitsa upp och avlägsna manteln. Tag bort 
eventuella fuktabsorberande band och garn och 
klipp dessa vid mantelkanten.

Används vaselinkabel rengörs banden / fiberna 
med isopropanol. Den rätta band / tubordning-
en uppmärkes t.ex. med Flexipart.

Fäll upp kassetten i skåpet och placera kablarna 
som skall skarvas enligt bilden.

Banden/tuberna dras till kassetten på baksidan 
av kassettfästet, se bild.
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Banden/tuberna fästs med buntband i hålen 
som finns i kassettens överkant. Buntbanden 
skall ej dras åt hårt eftersom banden/tuberna 
skall ha möjlighet att röra sig under buntbandet.

Tuberna skall skalas så att de når fram in till ca 
halva kassetten, se bild.  Det är viktigt att tuben 
inte blir för kort. Tuben får aldrig hamna på fel 
sida av buntbandet när kassetten fälls upp och 
ner.

Fibrerna skarvas enligt gängse metoder. 
I kassetten finns plats för 24 skarvar i bandfiber-
utförande eller 48 skarvar i enkelfiberutförande.



MO0124A, 2021-11-168

Skall midspan utföras finns utrymme i botten för 
placering av band/tuber, se bild. 

När midspan utförs på bandfiberkabel kan den 
totala uppskalningslängen vara 3,0 m.

När midspan utförs på tubkabel kan den totala 
uppskalningslängen vara 2,2 m.

Terminering av fiberkabel

Boxen är förberedd med 6 stycken SC-duplex 
mellanstycken.

Vid terminering av fiberkabel kompletteras 
boxen med fan-out. Fan-outen monteras enligt 
bild uppe i boxens högra hörn. Fan-out hylsan 
placeras i ovankant på boxen. 

Fiberbandet från fan-outen dras i en slinga en-
ligt den gröna linjen. 

      Fan-out hylsa
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Finns behov för rengöring av kontakt och mel-
lanstycken kan panelen vinklas. Detta görs 
genom att lossa på vingmuttern och lyfta upp 
panelen. 

Bilden till höger visar när rengöring sker av mel-
lanstycke. 

Externt kablage monteras i nederkant på pane-
len och dras ut ur boxen genom tätningen längst 
till höger. 



Nexans Sweden AB 

514 81  GRIMSÅS
www.nexans.se

Kontakta oss: 
ccc.se@nexans.com  
+46 325 80 000

Tillbehör och beställningsinformation

E-nummer Nexans art.nr TS Art.nr Benämning
50 274 54 30778309   NCLA80114 SOT-box
50 690 73 28891409 TSRA90547 FAN-OUT 4xSC/UPC 0,95+3m
50 627 00 30903009 A 952 5773/40 Skarvhylsa 40mm enkelfiber
50 627 01 30903109 A 952 5773/60 Skarvhylsa 60mm enkelfiber
50 627 07 30902809 A 952 8187 Skarvhylsa 40mm fiberband 4-8 

fiber


