INSTALLATIONSANVISNING
MO052A

N3S ODF-enhet med fan-out

N3S ODF-enhet med
fan-out
Produktbeskrivning
Anvisning gäller produkterna:
Telia art nr
48/NBAA 101 61/F
96/NBAA 101 61/F

Benämning
N3S ODF-enhet 48 SC
N3S ODF-enhet 96 SC

Info
6st 8-fibers fan-outer
12st 8-fibers fan-outer

N3S ODF-enhet med fan-out är avsedd att användas i N3S Korskopplingsstativ 1800mm eller
2200mm. Boxen levereras förterminerad med
6 fan-outer (48-fibers box) eller 12 fan-outer
(96-fibers box) med kontakttyp och prestanda
SC/UPC. Boxen levereras komplett med panelplatta, mellanstycken, fan-outer, kabelinfästning,
beröringsskydd samt skarvkassett.
Skarvkassett 48 fiber

Svetsning skall utföras på 4-fibers eller 8-fibersnivå på grund av utrymmesskäl i skarvkassetten.

Skarvkassett 96 fiber

Dimension
Djup:
Bredd:
Höjd:

185 mm
110 mm
115 mm (48 fiber)
232 mm (96 fiber)

N3S ODF 96 med fan-out
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Installation
Öppning ODF-enhet
Öppna ODF-boxen. Detta görs genom att
skruva bort skruven på höger sida av boxen.

Skruv för öppning av ODF-box

Infästning av kabel
Kabeltyp som är anpassad för infästning i denna
ODF-enhet är GAQQDBU/GAQDBU. Kabeln
fästs in med bipackad kabelklämma. Kabelklämman är anpassad för kablar med diameter
7 mm (48-fibers box) eller 5/9 mm (96-fibers
box). Används kabel med annan diameter så
skall denna tejpas upp för att passa i kabelklämman.
Infästning av kabel.

Vid infästning av kabeln kan skarvkassetten fällas upp och hålls på plats av kroken vid sidan.

Skarvkassett kan fällas upp vid infästning av kabeln.
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Längd fiberband N3S ODF-enhet 48SM
Uppskalning av fiberbanden från mantelkant
på kabeln skall vara 45 cm. Samma sak gäller längden på fiberbanden från fan-outen där
längden skall vara 45 cm.

Längd fiberband N3S ODF-enhet 96SM
Uppskalning av fiberbanden från mantelkant
på kabeln skall vara 80 cm. Samma sak gäller längden på fiberbanden från fan-outen där
längden skall vara 80 cm.

Placering av skarvhylsor
Skarvhylsorna placeras på motsatt sida av var
fiberbanden kommer upp i kassetten. Skarvhylsorna ligger lösa i kassetten.

Placering av skarvhylsor
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