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ALIP67B/1xSC6A
ECS IP67 Uttagsbox 1-port STP C6A 
Komp Inkl förskruvning, täcklock

Vit markering

1. Trä kabeln igenom genomföringen och 
 lossa muttern. Fäst den i hålet på 
 boxen, enligt bilden och skruva åt 
 muttern samt dra åt förskruvning så 
 den tätar runt kabeln. Genomföringen 
 är avsedd för en kabeldiameter på 
 5-10mm.

2. Kontaktera ECS jacket på kabeln, se sid 2 för instruktion.

3. Placera Keystone-uttaget med låsblecket riktad mot “↑” på uttagshuset och snäpp fast 
 det. 

4. Lossa M30-muttern och trä i uttagshuset i lådan med nycklingen rätt. Dra därefter åt
 muttern enligt bilden.
 (Vridmoment: 2-2,5Nm.)
 Obs. Se till att placera den blå packningen mellan lådan och huset ordentligt.

5. Sätt på locket och dra åt skruvarna växelvis i varje hörn.
 (Vridmoment: 0,3-0,5Nm.)

VIKTIGT! 
De två vita markeringarna, på täcklocket och på utagshuset måste linjeras mot varandra 
för att uppnå full tätningsgrad. 
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50 mm.15 mm.

Ver. 1.2

Skala 65 millimeter av kabelns mantel. Om 
kabeln har en gemensam yttre folie skall 
denna avlägsnas jämns med manteln. Trä 
IDC-kåpan över kabeländen. Använd en 
elektronikavbitare för att klippa jack i folien 
cirka 15 millimeter från manteln. Riv sedan 
av folien. Klipp bort eventuell biledare.

Vik paren mot motsvarande färgmärkning 
på IDC-kåpan. Pressa ned paren i 
respektive slits på IDC-kåpan. Använd en 
avbitare för att klippa bort utstickande delar 
av ledarna.

Trä med ett lätt tryck IDC-kåpan över 
IDC-slitsarna i jacket. IDC-kåpan behöver 
inte pressas i botten i detta skede.

När jacket försluts enligt bilden kommer 
IDC-kåpan att pressas till sitt slutliga läge. 
För att underlätta förslutningen kan man 
använda QT100 eller en polygriptång. 
Kabelns aluminiumfolie skall nu vara i 
kontakt med donets fjäderbläck.

Om kabeln kommer att vinklas bakom 
jacket kan medföljande buntband 
användas för att förhindra att jacket öppnas 
av kraften från kabeln.

Buntband


