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Innendørs- og utendørs endeavslutning
Type Pex-diam. Ø 36 kV

SOT 361 26-39 mm 95-300 mm2

SOT 362 38-54 mm 400-630 mm2
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4692

(Norsk)

1-leder  95-630 mm2  36 kV

Innen- / utendørs ende-
avslutning type SOT for
EPR-/pex-isolert kabel
36 kV
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Generelt
Les nøye gjennom hele montasjeanvisningen før man begynner. Denne montasje-
anvisningen skal sees på som en veiledning for å oppnå korrekt montasje og kan ikke
erstatte en grunnleggende opplæring og et generelt kjennskap til elfaget.
Dette produktet skal kun monteres av personer med nødvendig kompetanse innen
kabelmontasje, kjennskap til tilbehør og el-sikkerhet. Alle detaljene i satsen skal sjekkes
før montasjen påbegynnes for å oppdage evt. skader som kan ha oppstått under f.eks.
transport. Vær nøye med å hold delene rene. Renslighet er et meget viktig punkt i
montasjeprosessen. Ved temperaturer ned mot null og lavere, anbefales det at
endavslutningsatsen oppbevares på et lunt sted f.eks. i bilen inntil satsen skal brukes.

Noen generelle råd ved arbeid på pex-kabel.
Minste tillatte bøyningsradius på kabel med al-laminat er 15 ggr. kabelens ytre diameter,
og den laveste anbefalte temperatur kabelen kan bøyes og jobbes med er minus 10° C.
Utvis stor nøyaktighet og renslighet under montasjen. Unngå at det kommer fuktighet og
sandpartikler under ytre kappe eller på pex-isolasjonen.
Tørk av pex-isolasjonen og det ytre ledende sjiktet med en spritdynket tørkeduk eller
tørkefiller påført rensevæske tilpasset pex-kabel. Rødsprit og denaturalisert sprit går det
utmerket an å bruke. NB! Bruk ikke white sprite.
Tørk/rens alltid pex-isolasjonen i retning fra kabelenden og inn mot kanten på ytre kappe.
Dette for å unngå å få spor av det ytre ledende sjiktet på pex-isolasjonen.

Kabelens ytre ledende sjikt kan være produsert på forskjellige måter:
• fastvulket, fjernes best og enklest med et roterende avmantlingsverktøy. Oppnås det en
  jevn og ren overflate behøver man ikke foreta pussing av pex-isolasjonen. Finnes det dog
  rester av det ledende sjiktet på pex-isolasjonen eller om man er i tvil om pex-overflaten er
  god nok må man pusse – først med pussepapir med finhetsgrad på 100 for så å
  avslutte med finhetsgrad 220. NB! Bruk ikke ledende pussepapir.

• bånd med grafittlag under, fjernes ved at båndet vikles av og deretter tørkes grafitten
  vekk med rensemiddel, f.eks. rødsprit eller annen egnet rensevæske. Deretter pusses
  pex-isolasjonen med et ikke ledende pussepapir til alle grafittrestene er borte.

• strippbar, fjernes ved å rive det av med verktøy eller for hånd. Lag f.eks. en
  ”bruddanvisning/et spor” i det strippbare laget og riv langs disse sporene. Vær meget
  forsiktig slik at ikke pex-isolasjonen skades. Tørk av pex-isolasjonen etter avmantlingen.

Unngå skade på al-lederen ved fjerning av pex-isolasjonen, spesielt radielle hakk/sår som
kan forårsake brudd i kordelene.

Benytt alltid telt eller lignende beskyttelse når man jobber utendørs under fuktige og
dårlige værforhold.

Tapebenevnelser: ET = El-tape

NB! Alle taper skal vikles med halv overlapp (50%)
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30 A X

X

Tverrsnitt mm² A
Cu ≤ 70 mm² 290
Øvrige 270

1a. For kabel type TSLE / TXSE - se fig. 1a. Avmantl ytre kappe og bøy skjermtrådene
tilbake. Fjern det ytre ledende sjiktet og pex-isolasjonen iflg. figur og tabell. Vikl to
lag mastik over skjermtrådene kant i kant med ytre kappe. Kon litt av pex-isolasjonen
- se fig. 2.

1b. For kabel type TSLF - se fig. 1b. Avmantl ytre kappe og dens ledende sjikt. Hvit/
klar kappe kommer til syne. Bøy skjermtrådene tilbake. Fjern det ytre ledende sjiktet
og pex-isolasjonen iflg. figur og tabell. Vikl to lag mastik over skjermtrådene kant i
kant med ytre kappe. Kon litt av pex-isolasjonen - se fig. 2.
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3. Legg en tykk streng med fett opp på og fra mastiken og inn på pex-isolasjonen.

4683

10

2. Vikl ET-tape fra 10mm inn på isolasjonen og fram til toppen på al-lederen.

ET-tape

Mastik

Pex-isolasjon
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4. Påfør fettet rundt pex-isolasjonen, det ytre ledende sjiktet og mastiken med pensel.

5. Press mye fett inn i hylsens
utvidede del og inn på det
svarte sjiktet.

6. Fordel fettet i hylsen ved å klemme på
dens utvidede nedre del.
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7. Monter hylsen med en skruende og trekkende bevegelse. La den ”hvile” et par
ganger under påføringen.

8. Trekk på hylsen så langt at den utvidede delen kommer over mastiken og stopper
ved kanten på ytre kappe.

9. Vreng øvre del av hylsen tilbake, fjern tapen og monter kabelskoen.

6388Utvidet del
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10. Fyll ut mellomrommet mellom kabelskoen og pex-isolasjonen med mastik. Vikl
deretter mastik 4ggr. rundt og opp på kabelskoen for tetting.

11. Vreng tilbake toppen av hylsen.


