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Telecombox 240: pohjaosa, ohjainrengas, O-rengas, kansi ja V-kiristyspanta.

Pakkauksen sisältö:

Tykoflex AB  •  Box 614  •  SE-135 26 Tyresö  •  Sweden
Phone:  +46 8 505 949 00  •  Fax:  +46 8 742 30 01

www.tykoflex.se
info@tykoflex.se
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Nimitys Määrä 
1 Jatkoskotelo TF6 (pohjaosa, ohjainrengas, O-rengas, kansi ja V-kiristys-

panta)
1 

2 Multikasetti jatkoslevyjä 2 kpl
3 Kuitujatkosten suojahylsyjä (45 mm) 50 kpl
4 Kutisteet läpivientiputkiin (WCSM 33/8) 3 kpl
5 Alumiiniliekkisuojat 3 kpl
6 Kaapelin puhdistuspyyhe 1 kpl
7 Hiontanauha kaapelin karhennukseen 1 kpl
8 Nippusiteitä kuituputkien kiinnittämiseen jatkoslevyille 25 kpl
9 ”OET 9” -kiristimiä 4 kpl

10 ”OET 11” -kiristimiä 4 kpl
11 ”SPA” jakokappaleita 4 kpl
12 Suojaputkia Ø 4 mm, 33 cm 8 kpl
13 Kuivatusainepakkaus 1 kpl

14 Maadoituskenkä 16 mm2 Cu-köydelle ja mutteri M6 1 kpl
15 Kierteensuojia 4 kpl
16 Asennusohje 1 kpl
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Kaapeliläpivientien vastakkaisella puolella sijait-
sevat vetolankojen kiinnityslevyt, jotka on järjes-
tetty kahteen kerrokseen, kuten myös kaapeliläpi-
viennit. Kahden vierekkäisen kaapelin vetolangat 
kiinnitetään aina saman kourukiinnikkeen alle. 

Kotelo toimitetaan kahdella kourukiinnikkeellä, 
joista alempi on tarkoitettu ohuita teräslankoja 
varten. Jos koteloon asennetaan kaapeleita, joissa 
on paksummat vetolangat tai esimerkiksi urarun-
koinen kaapeli, vetolukitus suoritetaan ylemmän 
kourukiinnikkeen alle.

Spiral Space -tyyppisiä kaapeleita jatkettaessa 
kuitujen järjestelyä ja suojaamista varten käytettä-
vä SPA-jakosarja asennetaan kaapeliin ennen sen 
sisäänvientiä koteloon. Jakokappaleen kiinnittä-
miseen, sekä kaapelin metalli-osien yhteenliittä-
miseen, käytetään n.s. ”Oetiker-kiristimiä”.

Oetiker-kiristimien kiinnittämiseen suositellaan 
käytettäväksi varsinaista Oetiker-kiristin työka-
lua, mutta työ onnistuu myös hohtimilla ja hätäta-
puksessa jopa vahvemmankokoisilla sivuleikku-
reilla.

Johdanto

Jatkoskotelo TF 240/50 liittyy vaativiin ympä-
ristöolosuhteisiin kehitettyjen koteloiden sarjaan 
Telecombox 240. 

TF 240/50 on kehitetty käytettäväksi m.m. Spiral 
Space -tyyppisten kaapeleiden jatkamisessa, mut-
ta se soveltuu yhtä hyvin myös urarunkorakentei-
sille kaapeleille.
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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 
jatkossuojahyl syt lukitaan paikoilleen pitimiinsä.   

Jatkoslevyn kansi kiinnittyy runko-osaan kolmel-
la pikalukitusnastalla.

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

Multikasettia voi käyttää kaiken tyyppisten kui-
tujen jatkamisessa. Siinä on 9 kiinteää paikkaa 
jatkossuojahylsyjen asentamiseen. Näihin paik-
koihin voi asentaa päällekkäin 4 yksittäiskuidun 
suojahylsyä tai 2 nauhakuidun suojahylsyä. 
Kasetilla on siis tilaa 4x9 yksittäiskuidun tai 2x9 
nauhakuidun jatkamiseen.

Toinen mukana toimitetuista muotokuminauhois-
ta on pyöreä ja pätkiä siitä käytettävä silloin kun 
pitimeen kiinnitetään vain yksi tai pari jatkossuo-
jahylsyä, kun taas suorakaiteen muotoista käyte-
tään silloin kun hylsyjä pitimessä on täysi määrä, 
eli neljä. 

Jatkoslevy soveltuu myös passiivisten kompo-
nenttien, kuten haaroittimien tai WDM-kompo-
nenttien asentamiseen.

Tarpeen vaatiessa voi sekä yksittäiskuidun että 
nauhakuidun kääntää jatkoslevyllä. Siinä tapauk-
sessa asennetaan kummatkin kuidut jatkoslevylle 
saman kuituohjaimen kautta ja sen samaan ra-
koon. 
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Spiral Space -kaapelin asentaminen 
jatkoskoteloon TF 240/50

Kuituja jatkettaessa kotelon pohjaosan reunaan 
kiinnitetään kasetinpitimet. Kotelossa säilytys-
asennossa olleet kasetit nostetaan selailuasentoon 
(ylösalaisin) kaapelien läpivientien vastakkaisella 
puolella olevalle kasetinpitimelle. Kasetti, missä 
on jatkettavat kuidut, siirretään työasentoon, sen 
kansi aukaistaan ja kasetti lukitaan paikalleen 
työn ajaksi kiinnitysruuvilla. 

Kuituja kasettiin asennettaessa niiden suojaputki 
painetaan kuidunohjaimen rakoon niin, että suo-
japutken pää on 10-15 mm kasetin sisäpuolella, 
jonka jälkeen suojaputki lukitaan kasettiin kah-
della nippusiteellä. 

Kuituja jatkettaessa kasetille asennettujen yksit-
täisten kuitujen suositeltava pituus on noin 790 
mm, mitattuna kuidunohjaimen reunasta, jolloin 
sen kiepitys kasetille hitsauksen jälkeen onnistuu 
parhaiten.  

Valmistele kuitukaapeleiden päät kaape-
linvalmistajan ohjeiden ja suosituksien 
mukaisesti. 

Piirustuksesta käy ilmi suositeltavat asen-
nuspituudet.
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2.

Poista smirgelikankaalla kaapelin korrugoidun 
teräsnauhan muovieristettä niin, että paljastu-
neeseen metallipintaan muodostuu kunnollinen 
kosketuspinta.

3.

Pujota kuitunippu Oetiker-kiristimen läpi ja vedä 
kiristin vetolankojen ja korrugoidun teräsnauhan 
päälle kaapelin vaipan reunaan. 

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

4.

Liitä yhteen vetolangat ja korrugoitu teräsnauha 
lukitsemalla Oetiker-kiristin paikalleen kiristä-
mällä yhteen sen molemmat ”korvat”. 

Parhaiten tämä onnistuu varsinaisilla Oetiker-
kiristin tongeilla, mutta tähän voi myös käyttää 
hohtimia, ja hätätapauksessa jopa vahvemman 
kokoisia sivuleikkureita.

1.

Aseta jatkoskotelo työn ajaksi tukevalle alustalle, 
missä se ei pääse liikkumaan.

Vedä kutisteletku kaapelin päälle.
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7.

Sido yhteen eri kuituryhmien päät pumpulilan-
galla – näin estetään niihin kuuluvien aliryhmien 
kuitujen sekaantuminen. 

Leikkaa jakokappaleeseen työnnettävät putken 
päät 45° kulmaan.

Vedä niputetut kuituryhmät merkkilankoineen 
suojaputkiin. Kuitunipun pään saa helpommin 
suojaputken läpi jos samalla varovasti pyörittää 
putkea. 

Numeroi tässä vaiheessa suojaputket, esimerkiksi 
tussilla.

8.

Työnnä suojaputkien päät jakokappaleen vas-
taaviin uriin ja varmista että suojaputket menevät 
urien pohjaan. Putken kulkua uraan voi helpottaa 
litistämällä hieman sen päätä. 

6.

Paina jakokappale Spiral Space -ydinputken pääl-
le korrugoidun teräsnauhan reunaan saakka. Aseta 
”13 OET”-kiristin paikalleen ja kiristä yhteen sen 
molemmat ”korvat”.

5.

Aloita SPA-sarjan asentaminen pujottamalla kui-
tunippu Oetiker-kiristimen ”13 OET” läpi.

Jaa kuidut Spiral Space -kaapelin kuitumäärästä 
riippuen merkkilankojen erottamiin kahteen tai 
neljään 24 kuidun pääryhmään ja aseta kuituniput 
jakokappaleen uriin.
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11.

Aloita kaapelin veto koteloon pujottamalla kui-
tunippu läpivientiputken läpi.

Huomioi ettei suojaamattomat kuidut pääse taker-
tumaan tai muuten vahingoittumaan.

Työnnä kaapeli niin pitkälle koteloon, että sen 
vaipan reuna jää 15 mm läpivientiputken sisäpuo-
lelle ja vetolankojen koukut ulottuvat kiinnitysrei-
kiensä kohdalle. 

9.

Irroita asennettavan  kaapelin vetolankojen kou-
rukiinnike.

Kourukiinnikkeen alla on jokaiselle vetolangalle  
oma reikä.

10.
Taivuta kaapelin vetolankoihin hieman yli 90° 
koukut.
Alarivin kaapeleille koukkujen kohta tulee ole-
maan 196 mm kaapelin vaipasta.
Ylärivin kaapeleille koukkujen kohta tulee ole-
maan 224 mm kaapelin vaipasta.

12.

Sovita vetolankoihin tehdyt koukut reikiinsä. 
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13.

Lukitse vetolangat asettamalla kourukiinnike 
paikoilleen ja kiristä mutterit. 

15.

Asenna vaakakasettipitimet jatkoskotelon kum-
mallekin puolelle. 

Tätä ennen on ensin poistettava ohjainrengas ja 
O-rengas.

14.

Vetolangat valmiiksi lukittuina ja kaapeli paikoil-
laan kotelossa.

16.

Aseta kasettipitimeen ensimmäinen Multikasetti  
ja avaa sen kansi kasettityökalulla. 

Paina ensimmäisen kuitunipun suojaputki vaahto-
muovisen kuidunohjaimen ensimmäiseen rakoon 
kasetin ulkoreunasta lähtien niin, että suojaputken 
pää on 25-30 mm kasetin sisällä. Lukitse suoja-
putki kasettiin kahdella nippusiteellä.
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17.

Kieputa kuidut kasetille ja sulje sen kansi. Toiset 
suojaputket kuitunippuineen asennetaan samalla 
tavalla seuraaville kaseteille.  

Kuvassa näkyy 48 kuituisen kaapelin kuidut jaet-
tuina 24 kuidun ryhminä kahdelle kasetille.

Liitä jatkettavan kaapelin kuidut kasetin toisen 
reunan kuidunohjaimen kautta. 

18.

Kun olet asentanut kaikki suojaputket kuituineen 
kasetteihinsa, käännä koko kasettipinkka jatkos-
kotelon vastakkaiselle puolelle ja varmista kiinni-
tysruuvilla. 

Valmistele toisen kaapelin pää edellä mainitulla 
tavalla. 

19.
Kun liität seuraavan kaapelin kuidut kasetteihinsa 
huomioi, että vedät niiden suojaputket jatkosko-
teloon vuoron perään samoin kuin ensimmäisen 
kaapelin suojaputket. 

20.

Kuitujen hitsaukset ja jatkoslevymerkinnät on 
tehtävä operaattorin ohjeiden mukaisesti. 

Kuvassa kasetilla on valmiiksi jatkettu 24 kuidun 
ryhmä.
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21.

Aloita kaapeleiden tiivistäminen puhdistamalla 
niiden vaipat pakkauksessa olevalla puhdistuslii-
nalla ja merkitsemällä kutisteiden reunat.  

22.

Kiedo merkkien kohdalle 50 mm leveät alumiini-
set liekki- ja lämpösuojat.

23.

Hio kaapelivaipan pinta karheaksi smirgelikan-
kaalla liekkisuojan ja sisäänvetoputkien väliltä. 
Tämä vähentää kutisteletkun liukumista.    

24.

Aseta ohjainrengas paikalleen, mutta ilman O-
rengasta. Aseta ohjainrenkaan päälle kansi raol-
leen suojaksi kutisteiden lämmityksen ajaksi.
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25.
Esilämmitä sisäänvientiputki kuumaksi n. 60ºC ja 
liekitä kaapelin pinta.
Aloita letkun kutistaminen sisäänvientiputken 
pään puolelta ja kutista putken osuus. Anna ku-
tisteen jäähtyä. Jatka kutistamalla kaapelin puoli.
Lämmitä tasaisesti ympäri kutistetta.

26.

Anna kutisteiden jäähtyä vähintään 10 minuuttia 
ennenkuin koteloa liikutellaan tai se suljetaan.

27.
Ennen kotelon sulkemista tarkista että sen reunat 
ovat puhtaat ja ohjainrengas paikallaan. Tarkasta, 
ettei O-rengas ole vaurioitunut ja että se on puh-
das. Paina O-rengas paikalleen kuvan mukaisesti.

28.

Juuri ennen kotelon sulkemista aukaise Desi Pak 
-kosteudenpoistoainepakkauksen muovinen suo-
japussi ja aseta Desi Pak -pakkaus kotelon sisälle.

Ohjainrengas varmistaa että kotelon kansi asettuu 
oikein paikalleen. Paina V-kiristyspanta kotelon 
pohjaosan ja kannen reunojen päälle. 
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29.

Sulje kotelo kiristämällä V-kiristyspannan ruuvi 
niin että kannen ja pohjaosan välinen rako on 
korkeintaan 1-2 mm.

Seuraavien putkien käyttöjärjestyksenä on ensin 
alarivi, sitten ylärivi! 

TELEINSTRUMENT OY
Hiojankuja 2 B
02780 ESPOO

Puhelin:  010 77 35 000
Telefax:  010 77 35 009
www.teleinstrument.fi

Lisätietoja tuotteen asennuksesta ja käytöstä 
saatte Suomessa:

30.

Aseta lopuksi kierteensuojat paikoilleen kotelon 
pohjaan.


