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STANDARDER

Internationell
Nexans specification

Nationell Fabriksstandard

Artikelnr: 30787009
E-nr: 5060860
EAN 13: 7330000107786

Skarvskåp för skarvning och/eller förgrening
Upp till 96 skarvar•
Preparerad för Midspan•
Upp till 64 anslutningskablar•

Lämplig för mikrotuber och mikrokablar•
Stort och lättillgängligt utrymme för slingad fiber•
A KINOPTIC™ product•

BESKRIVNING
NS2 som är tillverkad av pulverlackad galvad plåt är lämplig att använda vid all typ av
skarvning och/eller förgrening.
Lämpliga miljöer är inomhus eller utomhus i markskåp eller liknande.

Denna artikel levereras med möjlighet att skarva 48 fibrer (en skarvkassett) samt
ansluta två stamkablar med dimension upp till 22 mm. Skarvskåpet kompletteras med
anslutningar för de mikrokablar eller mikrotuber skall anslutas, se tillbehör för NS2 och
NS4. För ytterligare skarvkapacitet, upp till 96 fibrer, kompletteras NS2 med en
skarvkassett.

Som tillbehör finns:

Anslutning för 8 kablar med en dimension av upp till 9 mm (30787209)•
Anslutning för 48 mikrokablar mellan 1,0 och 2,0 mm (30787109)•
Anslutning för 2 kablar (9-22 mm) (30776209)•
Anslutning för mikrokanalisation (7 mm) (30787309)•
Anslutning för mikrokanalisation (5 mm) (30776109)•
Anslutning för mikrokanalisation (4 mm) (30786909)•
Anslutning för mikrokanalisation (3 mm) (30776309)•
Skarvkassett  (30785809)•
Låsregel (TeliaSonera) (30786609)•

Används NS2 i markskåp eller liknande kan locket användas som distans för att
förenkla åtkomligheten vid installation.

För mer information hänvisas till installationsanvisning.

http://www.nexans.se/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Sweden&language=sv_SE&productId=540203547
http://www.nexans.se/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Sweden&language=sv&OID=540203547
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EGENSKAPER
Konstruktionsegenskaper

Färg Vit
Material Metall

Dimensionsegenskaper
Vikt per styck 2 kg
Djup 88 mm
Bredd 150 mm
Höjd 360 mm

Hanteringsinformation
Förpackning Kartong

http://www.nexans.se/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Sweden&language=sv_SE&productId=540203547
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TELIASONERA ART.NR. SKARVSKÅP NS2
TeliaSonera Art.nr. Nexans Art.nr. Benämning

NBHA10125 30787009 Skarvskåp NS2

NCLA10179 30785809 Skarvkassett till Skarvskåp NS2 och NS4

NTAA10112 30787109 Anslutning för 48 mikrokablar till NS2 och NS4 (1,0-2,0
mm)

NTAA10113 30776009 Anslutning för 8 kablar (max 9 mm diam.)  till NS2 och
NS4

NTAA10113/2 30776209 Anslutning för 2 kablar (9-22 mm diam) till NS2 och
NS4

NTAA10114/4 30786909 Anslutning för 42 mikrodukter (4 mm)  till NS2 och NS4

NTAA10114/5 30776109 Anslutning för 36 mikrodukter (5 mm) till NS2 och NS4

NTAA10114/7 30787309 Anslutning 16 mikrodukter (7 mm) till NS2 och NS4

SKYA1010025 30786609 Låsregel till NS2 och NS4

KINOPTIC™ - FASTIGHETSNÄT

Nexans stöder aktörerna inom utrullningen av FTTH och har utvecklat omfattande och välkänd expertkunskap med
innovativa lösningar för byggandet av fiberoptisk infrastruktur. Nexans har mer än 65 patent inom området och nu
samlar vi vår kunskap om smarta kombinationer av kablar och komponenter under samlingsnamnet KINOPTIC™.
KINOPTIC™ omfattar lösningar för infrastrukturen inom de tre områdena Ortsnoder, accessnät och fastighetsnät..

http://www.nexans.se/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Sweden&language=sv_SE&productId=540203547

