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Jatkoskotelo TBK8 240/150

Jatkoskotelo TBK8 240/150 on kehitetty ensisi-
jaisesti 96- ja 192-kuituisten putkirakenteisten- tai 
keskiputkirakenteisten kaapeleiden jatkamiseen ja 
haaroittamiseen. 

Kotelot toimitetaan kahtena eri versiona, 96 tai 
192 kuidun jatkamiseen. Kummatkin kotelot ovat 
samankokoiset, mutta niiden mukana toimitettavi-
en lisätarvikkeiden määrä vaihtelee kuitumäärästä 
riippuen.

Koteloissa on yksi soikea ja kahdeksan pyöreätä Ø 
22 mm läpivientiputkea.

Soikean läpivientiputken kautta voi koteloon asen-
taa samanaikaisesti joko kaksi eri kaapelia, jotka 
voivat myös olla eri rakenteisia. Vaihtoehtoisesti 
koteloa voi käyttää n.s. ”midspan” jatkosta (haa-
roitusta) tehdessä, jolloin yhden putkirakenteisen 
”loose-tube” -tyyppisen kaapelin kuidut vedetään 
koteloon katkaisematta ja vain osa niistä katkais-
taan haaroittamista varten samalla kun loput kuidut 
säilytetään kotelossa katkaisemattomina lisätarvik-
keena saatavalla varastolevyllä.

TBK8 240/150  96 kuidulle TBK8 240/150  192 kuidulle
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Nimitys Määrä 96-k Määrä 192-k
1 Multikasetti jatkoslevyjä 4 kpl 8 kpl
2 Kuitusuojatuppiloita 100 kpl 200 kpl
3 Kutiste ja haarakiila ovaaliläpivientiin 1 kpl 1 kpl
4 Kutisteet läpivientiputkiin 4 kpl 4 kpl
5 Alumiiniliekkisuojat 6 kpl 6 kpl
6 Kaapelin puhdistuspyyhe 1 kpl 1 kpl
7 Hiontanauha kaapelin karhennukseen 1 kpl 1 kpl
8 Nippusiteitä kuituputkien kiinnittämiseen jatkoslevyille 50 kpl 50 kpl
9 Tarra-nauhoja kuituputkien kiinnittämiseen kotelon sisällä 6 kpl 6 kpl
10 ”OET 9” -kiristimiä 8 kpl 8 kpl
11 ”OET 11” -kiristimiä 8 kpl 8 kpl
12 ”OET 13” -kiristimiä 8 kpl 8 kpl
13 Kuivatusainepakkaus 1 kpl 1 kpl
14 ”SPA” jakokappaleita 8 kpl 8 kpl
15 Suojaputkia 80 cm 12 kpl 12 kpl
16 Ylivientijohtoja 192-kuituisen Al-folion maadoittamiseen 2 kpl 2 kpl
17 Maadoituskenkä 16 mm2 Cu-köydelle ja mutteri 1 kpl 1 kpl
18 Asennusohje 1 kpl 1 kpl

TBK8 240/150 jatkoskotelon osat

TBK8240/150 jatkoskotelot koostuvat kuvassa 
olevista osista. 

Tämän lisäksi toimitetaan jokaisen kotelon mukana 
alla olevassa taulukossa mainitut lisätarvikkeet.

Erikseen hankittavia lisätarvikkeita:

Lisätarvikkeena on myös saatavana varastolevy 
”midspan”-haaroituksen katkaisematta jätettyjä 
kuituja varten. Varastolevyllä on tilaa kahdelletoista 
192-kuituisen putkirakenteisen kaapelin kuudesta-
toista putkesta.
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Monitoimijatkoslevy Multikasetti

Jatkoslevy koostuu runko-osasta ja läpinäkyvästä 
kannesta. Siinä on liitettävien kuitujen ohjaimet 
kahteen suuntaan ja sen mukana toimitetaan kaksi 
erilaista muotokuminauhan pätkää, joila jatkossuo-
jahylsyt lukitaan paikoilleen pitimiinsä.

Jatkoslevyn kansi kiinnittyy runko-osaan kolmella 
pikalukitusnastalla.

Kansi on helppo avata Tykoflexin kasettityökalul-
la. Avatessa taivuta varovasti toisistaan irti kolme 
kohdistavaa pikalukitusta, yksi kerrallaan. 

Multikasetti on tarkoitettu kaiken tyyppisten kuitu-
jen jatkamiseen. Siinä on 9 kiinteää paikkaa jatkos-
suojahylsyjen asentamiseen. Näihin paikkoihin on 
mahdollista asentaa päällekkäin 4 yksittäiskuidun 
suojahylsyä tai 2 nauhakuidun suojahylsyä. Kase-
tilla on siis tilaa 4x9 yksittäiskuidun tai 2x9 nauha-
kuidun jatkamiseen. 

Toinen mukanatoimitetuista muotokuminauhoista 
on pyöreä ja pätkiä siitä käytetään kun pitimeen 
kiinnitetään vain yksi tai pari jatkossuojahylsyä. 
Suorakaiteen muotoista kumia käytetään kun hylsy-
jä pitimessä on täysi määrä, eli neljä. 

Tarpeen vaatiessa voi sekä yksittäiskuidun että nau-
hakuidun kääntää jatkoslevyllä. Siinä tapauksessa 
asennetaan kummatkin kuidut jatkoslevylle saman 
kuituohjaimen kautta ja sen samaan rakoon. 
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Jatkoskotelon työpidin

TBK -tyypisten jatkoskoteloiden työpidin voi-
daan kiinnittää ruuveilla suoraan työpöytään tai 
ruuvikiristimellä muuhun sopivaan alustaan. 
Pitimessä voi jatkoskotelon kääntää eri asentoihin 
aina työvaiheiden sitä vaatiessa.  

”Oetiker-kiristin” -työkalu

SPA-sarjan jakokappaleen kiinnittämiseen sekä 
kaapelin metalliosien yhteenliittämiseen käyte-
tään n.s. ”Oetiker-kiristimiä”.

Oetiker-kiristimien kiinnittämiseen suositellaan 
Oetiker-kiristin työkalua, mutta työ onnistuu 
myös hohtimilla ja hätätapauksessa jopa vahvem-
mankokoisilla sivuleikkureilla.

Kuituputkien läpivientityökalu

Läpivientityökalun avulla estetään kuituput kien 
lommahdukset kun ne vedetään jatkoskoteloon. 

Aputyökaluja
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Keskiputki-tyyppisten kaapeleiden (esimerkiksi Spiral Space) 
kuorintamitat

Valmistele kuitukaapeleiden päät kaapelinvalmista-
jan ohjeiden ja suosituksien mukaisesti. Piirustuk-
sista käy ilmi suositeltavat asennuspituudet.

FZOHBMU -kaapelin kuorintamitat

Kaapeleiden valmistelu
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Maadoitukset

• Alumiinilaminoidusta kaapelista, jossa ei ole 
muu ta metallia, yhdistetään kaapelin vaipassa oleva 
alumiinifolio jatkoskotelon pohjaan maadoitusjoh-
doilla.

Halkaise kaapelin vaippa 3 cm:n matkalta vaipan 
reunasta. 

Tee poikittaisviilto halkeaman päästä ja nosta vaip-
pa irti.

Purista maadoitusliitin vaippaan ja laminaattiin 
siten, että laminaatin ja liittimen välille syntyy kun-
nollinen kontakti.

Kierrä liittimen ympäri sähköteippiä, paina liitin 
putkia vasten ja suojaa vaipan pää liittimineen 
sähköteipillä.

Kiinnitä maadoitusjohdon toinen pää jatkoskotelon 
pohjaan. 

• ”Spiral Space”-tyyppiset kaapelit, joissa on sekä 
teräksiset vetolangat että korrugoitu teräsnauha 
kaapelin ydinputken ympärillä maadoitetaan siten, 
että kaikki metalliosat yhdistetään ensin toisiinsa 
Oetiker-kiristimillä.

Poista smirgelikankaalla korrugoidulta täräsnauhal-
ta muovikerros niin, että siihen syntyy kunnollinen 
kosketuspinta.

Vedä vetolankojen ja korrugoidun teräsnauhan 
päälle kaapelin vaipan reunaan Oetiker-kiristin 
ja yhdistä metalliosat kiristämällä sen molemmat 
”korvat”.

Käytä ”9 OET” kiristintä 6, 12 ja 24 kuidun- ja 
”11 OET” kiristintä 48 ja 96 kuidun kaapeleita 
varten.

• Jatkoskotelon ulkopuolista maadoitusta varten on 
M6 kierretappi kotelon pohjassa soikean läpivienti-
putken vieressä.
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Vetolankojen kiinnitys

Putkirakenteiset kaapelit, joissa on keskellä vah-
vistuselementtinä FRP-tanko, asennetaan koteloon 
niin että kaapelin vaippa jää tasan tai 10 mm alle 
läpivientiputken reunaa. FRP-tanko kiinnitetään ve-
tolankojen kiinnityssankaan ja ylimitta katkaistaan 
sen jälkeen pois. 

 

Keskiputkityyppinen kaapeli, johon on kiinnitetty 
SPA-sarja, asennetaan koteloon niin että jakokap-
pale jää osittain läpivientiputkeen ja noin 35 mm 
siitä kotelon sisäpuolelle.

Paina vetolankoja kourukiinnikkeiden kiristysruu-
veja vasten kun kiristät ne, kuten oheisessa kuvassa 
näytetään.  

Vielä parempi olisi tehdä teräslankoihin koukut ja 
sijoittaa ne ruuvin ympäri, kourukiinnikkeen alle.

Tarkista että jakokappaleen asento on oikea, eli niin 
että se on noin 35 kotelon sisäpuolella.

Katkaise ylimitat vetolangoista, kun ne ovat kun-
nolla kiinnitetyt.
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TELEINSTRUMENT OY
Hiojankuja 2 B
02780 ESPOO

Lisätietoja tuotteen asennuksesta ja käytöstä saatte Suomessa:
Puhelin: 010 77 35000
Telefax  010 77 35009
www.teleinstrument.fi

Kuitujen suojaputket ohjataan kaapeleiden 
läpivienneistä jatkoslevyille kotelon reunoja 
pitkin ja kiinnitetään tarranauhoilla kuvien 
esimerkin mukaisesti. 

Kuitujen järjestely kotelon sisällä

Läpivientiputkien  
käyttöönottojärjestys
Läpivientiputket otetaan käyttöön viereisen kuvan 
mukaisessa järjestyksessä. Uloimmat putket näiden 
jälkeen.

Kuvissa ovat soikean läpiviennin kautta tulevat 
kaksi kaapelia 192-kuidun FZOHBMU ja 96-kui-
dun ”Spiral Space”.

Jatkoskoteloon asennettujen haaroitusten suoja-
putkien vetosuunta valitaan kotelossa sen mukaan 
kummalta puolelta ne liitetään jatkoslevyille.

Viereisessä kuvassa näkyy esimerkissä käytetty 
jatkoslevypinkka, kun se on kiinnitetty paikoilleen 
jatkoskotelossa.

Jos on kysymyksessä ”midspan”-jatkos, jäävät 
varastolevylle johdetut kuituputket alimmaiseksi 
putkiohjaimien lippojen alle. Näiden yläpuolelle 
kiinnitetään sitten haaroituksissa käytettyjen kaape-
leiden suojaputket tarranauhoilla. 


