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Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu 

asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Mittaa ja merkitse 

kuorittava pituus. Leikkaa vaippa ympäriinsä merkinnän kohdalla.  

Esimerkiksi 1.5 m on kuorittava kun käytetään Nexans jatkoskoteloa NS2. 

 
Poista vaippaa 10 cm kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi. Yritä 

välttää repäisylangan leikkaamista. Suosittelemme että käytät aina 

repäisylankaa vaipan poistamiseksi. 

 
Repäisylankaa varten tee sivuleikkurilla tai terävällä veitsellä pieni viilto vaippaan 

ja poimutettuun teräsnauhaan. Kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille. 

 
Laita repäisylanka pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan läpi. Pidä repäisylanka 

kaapelin pituussuunnassa kuorittaessa. Yritä pysyä suorassa kaapelin päällä, 

muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa. 

 
Taivuta vaippa, leikkaa vaippa ja poimutettu teräsnauha joka on sisävaipan 

ympärillä. 

 
Jatka seuraavalle sivulle  
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Poista vaippaa 10 cm kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi, yritä 

välttää repäisylangan leikkaamista. Suosittelemme että käytät aina 

repäisylankaa vaipan poistamiseksi. 

 
Tee sivuleikkurilla tai terävällä veitsellä pieni viilto vaippaan. Kierrä repäisylanka 

pihtien leukojen ympärille. 

 
Laita repäisylanka pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan läpi kaapelin 

pituussuunnassa. 

 
Yritä pysyä suorassa kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on 

olemassa. 

 
Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat ja nauhat kuituputkien ympäriltä. 

Ota kuituputket erilleen keskielementistä (FRP) ja katkaise FRP asennusohjeen 

pituiseksi. 

 
Putken katkaisu tarkoitukseen sopivalla työkalulla, väärien työkalujen 

käyttäminen voi vahingoittaa kuituja. Tässä toimenpiteessä kuorittava pituus on 

haettavissa käytettävän jatkoskotelon asennusohjeista. Poista putki kuitujen 

ympäriltä. Puhdista kuidut. 
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Aloita toimenpide mittaamalla ja merkitse se vaipan pituus jonka haluat poistaa. 

Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu 

asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Leikkaa vaippa 

ympäriinsä merkintöjen kohdissa. Leikkaa riittävän pitkästi kaapelin 

pituussuunnassa kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi. Käytä 

työkalua jonka leikkaussyvyyden pystyt kontrolloimaan estääksesi kuituputkien 

vahingoittumisen 

 
Katkaise repäisylanka ja kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille. 

Vedä repäisylankaa vaipan läpi kaapelin pituussuunnassa. yritä pysyä suorassa 

kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa. 

 
Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat ja nauhat kuituputkien 

ympäriltä. 

Ota kuituputket erilleen keskielementistä (FRP) ja katkaise FRP asennusohjeen 

pituiseksi. 

 

 
Jatka sisävaipan kuorintaan seuraavalla sivulla  
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Leikkaa vaippa ympäriinsä merkintöjen kohdissa. 

 
Leikkaa riittävän pitkästi kaapelin pituussuunnassa kaapelisydämen ja 

repäisylangan esille saamiseksi. Käytä työkalua jonka leikkaussyvyyden pystyt 

kontrolloimaan estääksesi kuituputkien vahingoittumisen. 

 
Katkaise repäisylanka ja kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille. 

Vedä repäisylankaa vaipan läpi kaapelin pituussuunnassa. yritä pysyä suorassa 

kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa. 

 
Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat ja nauhat kuituputkien 

ympäriltä. 

Ota kuituputket erilleen keskielementistä (FRP) ja katkaise FRP asennusohjeen 

pituiseksi. 

 
Kaikilla kuituputkilla on minimi taivutussäde. Jos taivutat putkea liikaa voit rikkoa 

putken ja vahingoittaa kuituja. Useissa jatkoskoteloissa on soikea putkien 

sisääntuloreikä. Käytä aina taivutussädettä rajoittavaa erikoistyökalua tällaista 

koteloa käytettäessä.  

 
Putken katkaisu tarkoitukseen sopivalla työkalulla, väärien työkalujen 

käyttäminen voi vahingoittaa kuituja. Tässä toimenpiteessä kuorittava pituus on 

haettavissa käytettävän jatkoskotelon asennusohjeista. Poista putki kuitujen 

ympäriltä. Puhdista kuidut. 

 

 


