
Kännetecken

• Avsedda för montage på vägg inom- och utomhus eller i markskåp.
• Modell 1S och S kan monteras i Skanova 300-skåp (Fia23) och större skåp.
• Anpassad för samtliga Skanova standardkablar**.
• Integrerade yttre montageöron och förberedd för inre hål.  
• All typ av arbete kan utföras med skarvskåpet fast monterat i skåp eller på 

vägg/stolpe.
• Universell skarvkassett med hög kapacitet och möjlighet att skarva både 

enkelfiber och ribbon – även mixat.
• Gångjärnsupphängda skarvkassetter för god optisk prestanda och enkel översikt.
• Levereras inklusive slingkassett för separat och skyddad förvaring av slinga/överskott.
• Delbara SEAL-BLOCK kabelgenomföringar för större och matande kablar med 

möjlighet till slinga/loop.
• Förberedda för montage av traditionella förskruvningar (PG).
• SEAL-BLOCKs kan enkelt flyttas och/eller bytas ut.
• Levereras med ett flertal konfigurationer med eller utan SEAL-BLOCKs och kassetter.
• Stort urval av tillbehör.
• Tätningsklass IP55. Mekanisk skyddsklass IK08.
• Uppfyller internationella och svenska standarder avseende krav på optisk och 

mekanisk prestanda samt täthet.
• För användning i enlighet med IEC 61753-1 inom  kategori C (kontrollerad), 

kategori G (marknnivå utomhus) och kategori A (luft).
• Godkända för installation i Skanovas nät. 

**Se separat förteckning.

Vad är BUDI-UNI?
BUDI modell UNI består av 
en serie flexibla skarvboxar 
(Skanova ”skarvskåp”) med brett 
användningsområde avsedda för 
montage i skåp eller direkt på vägg, 
inomhus och utomhus.

Boxarna är anpassade till svenska 
förhållanden och är  utformade för att 
kunna vara fast monterade vid all typ  
av skarvningsarbeten.

BUDI har universella öppningar i nederkant 
som förses med kabelgenomföringar 
beroende på kabeltyp.

I boxarna kan olika typer av kablar 
kombineras. En särskild slingkassett 
garanterar separat och skyddad förvaring 
av obruten slinga och/eller överskott.

I BUDI av modell UNI används 
skarvkassett FOSC-UNI med hög 
kapacitet och öppen design som 
hanterar både enkel- och bandfiber, 
även mixat.

BUDI-UNI
Universella skarvboxar (IP55) 



BUDI-UNI 
Universella skarvboxar (IP55)

Data
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BUDI-1S-RSP-UNI-KIT0-SE07 NBHA 101 34 2 4x15  24x7 JA JA 3 2 4 240 120 340 
(420)

BUDI-1S-RSP-UNI-SE07 2 - - JA JA 3 2 4 240 120 340 
(420)

BUDI-S-RSP-UNI-KIT0-SE07 NBHA 101 12/U 3 4x15  24x7 JA JA 6 5 7 295 145 425 
(503)

BUDI-S-RSP-UNI-SE07 3 - - JA JA 6 5 7 295 145 425 
(503)

BUDI-M-RSP-UNI-SE07 4 - - JA JA 6 5 7 360 175 480 
(550)
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BUDI-UNI 
Universella skarvboxar (IP55)

SEAL-BLOCK Kabel- 
genomföringar BUDI Skanova-nr

BUDI version 
(Modell UNI) Beskrivning

1S S M

BUDI-S-SEAL-2x20-1-SE07 SXAA 130 296/2 X X - Genomföring BUDI (1S/S) 1-2x ≤ Ø 20 mm

BUDI-S-SEAL-4x15-1-SE07 SXAA 130 296/4a X X - Genomföring BUDI (1S/S) 1-4x ≤ Ø 15 mm

BUDI-S-SEAL-4x10-1-SE07 SXAA 130 296/4b X X - Genomföring BUDI (1S/S) 1-4x ≤  Ø 10 mm

BUDI-S-SEAL-24x7-SE07 SXAA 130 296/24 X X - Genomföring BUDI (1S/S) 1-24x ≤ Ø 7 mm 

BUDI-S-SEAL-48x3 X X - Genomföring BUDI (1S/S) Öppen, ≤ Ø 5 mm

BUDI-M-SEAL-2x20-1-SE07 - - X Genomföring BUDI (M) 1-2x ≤ Ø 20mm

BUDI-M-SEAL-4x15-1-SE07 - - X Genomföring BUDI (M) 1-4x ≤ Ø 15 mm

BUDI-M-SEAL-4x10-1-SE07 - - X Genomföring BUDI (M) 1-4x ≤ Ø 10 mm

BUDI-M-SEAL-24x7-SE07 - - X Genomföring BUDI (M) 1-24x ≤ Ø 7 mm

BUDI-M-SEAL-48x3 - - X Genomföring BUDI (M) Öppen,  ≤ Ø 5 mm
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BUDI-UNI 
Universella skarvboxar (IP55)

ÖVRIGT BUDI Skanova-nr

BUDI version 
(Modell UNI) Beskrivning

1S S M

FOSC-FC6-UNI-LB-SE07 SXAA 130 297 X X X Stor slingkassett FOSC-F & BUDI (1S/S/M)

FOSC-FC6-MOBRA-SE07 SXAA 130 298 X X X Monteringsbeslag bärjärn

BUDI-1S-LOOPBRCKT-01 - X X Beslag för att förvara slinga (stående) i BUDI-S-UNI

BUDI-S-LOOPBRCKT-01 - - X Beslag för att förvara slinga (stående) i BUDI-M-UNI

BUDI-FIX20-01-SE07 X X X Beslag för utvändig kabelfixering BUDI 2x Ø 20 mm

BUDI-FIX15-01-SE07 X X X Beslag för utvändig kabelfixering BUDI 4x Ø 15 mm

BUDI-FIX10-01-SE07 X X X Beslag för utvändig kabelfixering BUDI 4x Ø 10 mm

BUDI-2CONNECT-01 X X X BUDI parkopplingssats

BUDI-1S-LOCK-B X - - Låssats BUDI-1S inkl TE-lås

BUDI-LOCK-B - X X Låssats BUDI-S & -M inkl TE-lås

BUDI-LOCKCOVER-B X X X Låskåpa (exkl lås)

BUDI-S-CBL-FIX1-GLD X X X BUDI kabelfixering för PG-förskruving

FACC-UCT-10 X X X Dragavlastningsdon standard

FACC-UCT-15MM X X X Dragavlastningsdon spårkärna 15 mm

FACC-UCT-21MM X X X Dragavlastningsdon spårkärna 21 mm

FOSC-TTUBE-KIT1-SE07 X X X Sats transporttuber

E7105-0253 X X X Spiraltub Ø 6 mm (omvikningsbar)

SKARVKASSET
FOSC-FC6-UNI Skanova-nr

Kapacitet
Rekommendation (Max)

Beskrivning
Enkel- 
fiber R4 R8

FOSC-FC-TRAY-UNI1-SE07 NCLA 101 77/1 36
(48*)

48 
(64)

64
(96)

Skarvkassett UNI för FOSC-F & BUDI
*med extra hållare (FIST-SPLH-SM45)

FIST-SPLH-SM45 12 - - Extra hållare 12F skarvkassett UNI
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