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Skarvlåda fiber
Stitecs fiberskarv lådor är tillverkade 
i lackerad aluzinkplåt och finns i 4 st 
storlekar. Fiberlådorna fästs i montage-
plåten eller montage skivan som är 
monterad i skåpet. Fiberlåda FL1 är 
avsedd för skarvning av max 96 fiber, 
fiberlåda FL2 är avsedd för skarvning 
av max 144 fiber och fiberlåda FL3 är 
avsedd för max 192 fiber. FL3 går att 
bygga ut med skarvhylla SH3 och då 
kan man skarva ytterligare 192 fiber. 
Kabelns glasfiberkärna dragavlastas 
lätt i avlastningarna som är monterade 
i lådans botten. Vid kabelingången 
finns en 20 mm bred tätning i både 
låda och lock som hindrar smuts 
och damm att tränga in i lådan.

Tillbehör 
Markisoleringsskiva
Mark- och takisoleringsskiva ingår i vissa skåp. Skivans uppbyggnad och täthet gör den 
mycket lämplig att användas som skydd mot fukt i mark eller kondens i tak. Takisolerings-
skivan har dubbel-häftande tejp för enkel fastsättning i taket. Markisoleringsskivan spänns 
mellan mark benen och med dess styvhet har den väldigt små förändringar över tiden. 

Gnagare skydd 

Som komplement till samtliga skåp finns gnagare skydd som placeras under ankarskenan i skåpet. 
Rätt monterat gnagare skydd skyddar effektivt för möss eller andra gnagare att komma in i skåpet. 
Gnagare skyddet består av en polykarbonat skiva där montören tar upp exakt storlek på hålen 
som behövs med en steg borr för att rör eller fiberkabel skall gå igenom. 

Utflyttningssats av fiberlåda 

Fiberlådorna är normalt monterade direkt på montageplåt/skiva men som tillbehör finns 
utflyttningssats av fiberlådan. Utflyttningssatsen gör att fiberlådan kommer ca: 100 mm ut från 
montageplåten och endast  10 mm från frontluckan. Metoden gör det enkelt att slinga fiber-
kablarna bakom fiberlådan. Kablarna får  samtidigt ett naturligt stöd att vila på vid slingningen. 

Godkännanden 

Kapslingsklasserna är provade av Intertek Semko.

Stitec har ett brett sortiment av fiberskåp och fiberlådor med tillbehör. Skåpen köper du som tomma skåp eller med fiberlåda monterad. 
Skåpen finns i varmförzinkat utförande eller i lackerat utförande (RAL 7037). Skåp och mark del är i samma enhet och tillverkat i 2 mm 
stålplåt som har varmförzinkats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461. Mark benen levereras tillsammans med markplåt och är också 
tillverkade i 2 mm stålplåt som har varmförzinkats i enlighet med standard -SS-EN ISO 1461. Mark benen är steglöst ställbara så nedgräv-
ningsdjupet kan variera mellan 400-900 mm. 
Skåpen finns med montageplåt eller med montageskiva i vattenfast björkplywood alternativt med monterad fiberlåda. På montageplåten 
finns fästband där man lätt kan fästa upp och lossa slingade fiberkablar.  
Kapslingsklassen är IP34D enligt IEC 60529. Skåpen uppfyller även kraven för kabelskåp enligt standard SS-EN 60439-5. 
Korrosionsklassen är C3H för dom varmförzinkade skåpen enligt standard DIN 55633 ochDIN EN ISO 12944. 
Skåpen som är lackerade är tillverkade och provade för korrosionsklass C5-M-Medium, Marin miljö.

Fiberskåp



 E- Artikel Typbeteckning Benämning      Låstyp Fiberskarv- Mått

 nummer nummer    låda B X D

       mm

3

Varmförzinkade fiberskåp med montageplåt 
och trekantslås.
Skåp och markdel är i samma enhet och tillverkat i 2 mm stålplåt 
som har varmgalvaniserats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461. 
Markbenen är också tillverkade i 2 mm stålplåt som har varm-
galvaniserats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461. Markbenen 
är steglöst ställbara så nedgrävningsdjupet kan variera mellan 
400-900 mm. 
Skåpen finns med montageplåt alternativt med monterad fiberlåda. 
På montageplåten finns fästband där man lätt kan fästa upp och 
lossa slingade fiberkablar Kapslingklassen är IP34D enligt IEC 60529. 
Skåpen uppfyller även kraven för kabelskåp enligt standard 
SSEN 60439-5. Låstyp är trekant lås. 
Korrosionsklassen är C3H enligt standard DIN 55633 och 
DIN EN ISO 12944. Skåpen kan även tillverkas mot order 
för att klara korrosionsklass C5-M-Medium, Marin miljö.

 5060381 S134901.01 MSMF3320 Fiberskåp med fiberskarvlåda Trekant FL2/144F 330 x 200 

 5060383 S134901.02 MSMF3920 Fiberskåp med fiberskarvlåda Trekant FL2/144F 390 x 200 

 5060386 S134901.03 MSMF6022 Fiberskåp med fiberskarvlåda Trekant FL3/192F 600 x 220 

 5060390 S134901.04 MSMF8522 Fiberskåp med fiberskarvlåda Trekant FL3/192F 850 x 220 

 - S134901.05 MSMF8535 Fiberskåp med fiberskarvlåda Trekant FL3/192F 850 x 350

 5060382 S134902.01 MSM3320 Fiberskåp med montageplåt Trekant - 330 x 200

 5060384 S134902.02 MSM3920 Fiberskåp med montageplåt Trekant - 390 x 200 

 5060387 S134902.03 MSM6022 Fiberskåp med montageplåt Trekant - 600 x 220  

 5060391 S134902.04 MSM8522 Fiberskåp med montageplåt Trekant -  850 x 220

 - S134902.05 MSM8535 Fiberskåp med montageplåt Trekant - 850 x 350 

 - 291140        - EBR nyckel 2-stift - - -

 - 29501007        - Trekants nyckel plast - - -

 - 291115        - Trekants nyckel metall - - -

 5060393          -        - Gnagare skydd för markskåp 3320 - - - 

 5060394          -        - Gnagare skydd för markskåp 3920 - - - 

 5060395          -        - Gnagare skydd för markskåp 6022 - - -

 5060396          -        - Gnagare skydd för markskåp 8522 - - -
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Varmförzinkade fiberskåp med montageplatta 
enligt Robusta nät.
Skåp och markdel är i samma enhet och tillverkat i 2 mm stålplåt som 
har varmgalvaniserats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461. 
Markbenen är också tillverkade i 2 mm stålplåt som har varm-
galvaniserats i enlighet med standard SS-EN ISO 1461. Markbenen 
är steglöst ställbara så nedgrävningsdjupet kan variera mellan 
400-900 mm. 
Skåpen finns med montageskiva i trä alternativt med monterad fiber-
låda. Låstyp är EBR 2-stift lås. 
Kapslingklassen är IP34D enligt IEC 60529. Skåpen uppfyller även 
kraven för kabelskåp enligt standard SSEN 60439-5. 
Korrosionsklassen är C3H enligt standard DIN 55633 och DIN EN ISO 
12944. Skåpen kan även tillverkas mot order för att klara korrosions-
klass C5-M-Medium, Marin miljö. 
Kondensskydd för tak och i form av markskiva levereras med skåpen. 
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 - S134903.01 MSMF3320RN Fiberskåp med fiberskarvlåda EBR 2-stift FL2/144F 330 x 200

 - S134903.02 MSMF3920RN Fiberskåp med fiberskarvlåda EBR 2-stift FL2/144F 390 x 200

 - S134903.03 MSMF6022RN Fiberskåp med fiberskarvlåda EBR 2-stift FL3/192F 600 x 220

 - S134903.04 MSMF8522RN Fiberskåp med fiberskarvlåda EBR 2-stift FL3/192F 850 x 220

 - S134903.05 MSM8535RN Fiberskåp med fiberskarvlåda EBR 2-stift FL3/192F 850 x 350

 - S134904.01 MSM3320RN Fiberskåp med montageplå EBR 2-stift - 330 x 200

 - S134904.02 MSM3920RN Fiberskåp med montageplåt EBR 2-stift - 390 x 200

 - S134904.03 MSM6022RN Fiberskåp med montageplåt EBR 2-stift - 600 x 220

 - S134904.04 MSM8522RN Fiberskåp med montageplåt EBR 2-stift - 850 x 220

 - S134904.05 MSM8535RN Fiberskåp med montageplåt EBR 2-stift - 850 x 350

 - 291140             - EBR nyckel 2-stift - - -

 - 29501007             - Trekants nyckel plast - - -

 - 291115             - Trekants nyckel metall - - -

 5060393          -             - Gnagare skydd för markskåp 3320 - - - 

 5060394          -             - Gnagare skydd för markskåp 3920 - - - 

 5060395          -             - Gnagare skydd för markskåp 6022 - - -

 5060396          -             - Gnagare skydd för markskåp 8522 - - -
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Lackerade fiberskåp för Robusta nät
Fiberskåp i enlighet med Robusta nät. Lackerade i RAL 7037. 
Skåpen levereras med EBR 2-stift lås och vattenfast montageplatta i plywood. 
Kondensskydd för tak och i form av markskiva levereras med skåpen. 

 - S134906.01 MSMF24207037 Fiberskåp med EBR 2- FL1/96F 240 x 200
    fiberskarvlåda stift 

 - S134906.02 MSMF37207037 Fiberskåp med EBR 2- FL2/144F 370 x 200 
    fiberskarvlåda stift

 - S134906.03 MSMF60207037 Fiberskåp med EBR 2- FL3/192F 630 x 200  
    fiberskarvlåda stift

 - S134906.04 MSM60357037 Fiberskåp med EBR 2- FL3/192F 630 x 300  
    fiberskarvlåda stift

 - S134907.01 MSM24207037 Fiberskåp med EBR 2- - 240 x 200
    montageplatta stift 

 - S134907.02 MSM37207037 Fiberskåp med EBR 2- - 370 x 200
    montageplatta stift

 - S134907.03 MSM60207037 Fiberskåp med EBR 2- - 630 x 200   
    montageplatta stift

 - S134907.04 MSM60357037 Fiberskåp med EBR 2- - 630 x 300
    montageplatta stift

 - 291140 - EBR nyckel 2-stift - - -

 - 29501007 - Trekants nyckel plast - - -

 - 291115 - Trekants nyckel metall - - -
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Skanova fiberskåp
Fiberskåp i enlighet med Skanova standard. Lackerade i RAL 7037. 
Låsregel för Skanova Desmo lås. Montageskiva i vattenfast plywood. 
Skåpen levereras med kondensskydd i tak och för mark. 

 - S134905.01 FiA 2x2 7037 Fiberskåp med ASSA - 240 x 200
    montageplatta Abloy Desmo

 - S134905.02 FiA 2x3 7037 Fiberskåp med ASSA - 370 x 200
    montageplatta Abloy Desmo

 - S134905.03 FiA 2x6 7037 Fiberskåp med ASSA - 630 x 200
    montageplatta Abloy Desmo

 - S134905.04 FiA 2x6 7037 Fiberskåp med ASSA - 630 x 300
    montageplatta Abloy Desmo
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Fiberskarvlådor
Stitecs fiberlådor är tillverkade i lackerad 
aluzinkplåt och finns i 4 st storlekar. 
Fiberlådorna fästs i montageplåten eller 
i montage skivan som är monterad 
i markskåpen. Fiberlåda FL1 är avsedd för 
skarvning av max 96 st fiber, fiberlåda FL2 är 
avsedd för skarvning av max 144 fiber och 
fiberlåda FL3 är avsedd för max 192 fiber i 
grundutförande. FL3 går att bygga ut med 
skarvhylla SH3 och då kan man skarva 
ytterligare 192 fiber. 
Kabelns glasfiberkärna dragavlastas lätt i 
avlastningarna som är monterade i lådans 
botten. Vid kabelingången finns en 20 mm 
bred tätning i både låda och lock som 
hindrar smuts och damm att tränga in 
i lådan.
Till fiberskarv lådorna kan olika kabelhållare 
(gafflar) köpas till där microduct rör kan 
anslutas. Kabelhållarna finns med 
dimensionerna 2.5, 3.5, 4.5 och 
6.5 mm avstånd. 

 - S134912-01 FL1 Fiberskarvlåda 96 1,5

 5060385 - FL2 Fiberskarvlåda 144 2

 - S134912-03 FL2,2 Fiberskarvlåda 144 2,3

 5060388 - FL3 Fiberskarvlåda 192 3

 5060389 - SH3 Skarvhylla 192 1

 5060392 S134910-01 UFDFL Utflyttningsats för 192 1
    fiberskarvlådor

 - S134211 4,5 mm Kabelhållare 1 - 0,104

 - S134213 2,5 mm Kabelhållare 2 - 0,104

 - S134214 3,5 mm Kabelhållare 3 - 0,104

 - S134215 6,5 mm Kabelhållare 4 - 0,104

 E- Artikel Typbeteckning Benämning Antal Vikt

 nummer nummer   fiber kg

Kabelhållare
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