MONTERINGSANVISNING Gel-skjøter m/skjøtehylser
El nr. 1167495-96-97
1. Avmantle kabelen. OBS ! Beregn ekstra lengde for evt fiberrør.

n° x mm2
4 x 16 - 25
4 x 50
4 x 70 - 95
2. Avisoler fasene, avvent evt fiberrør til steg 5.

A (mm)
75
110
110

3. Fest skruhylsene på den ene siden, skru til for hånd.

alt. 1

alt. 2 Fiberrør, ”snapp” på skjøtehylsen
11/10

4. Sett inn avstandskrysset og skyv det ned til enden. (Avstandskrysset kan også settes inn senere,
fig 6)

alt. 1

alt. 2 Med fiberrør
5. Sjekk at avstanden ikke overstiger 2xA. Monter skjøtehylsene. Husk holdeverktøy !

alt. 1

alt. 2 Fiber
Fiberskjøtehylsen festes kun på den ene siden, se bilde 6.

6. Klem godt sammen fasene. Avstandskryss monteres. OBS! Toppen av skjøtehylsen skal ligge min
5 mm under topp avstandskryss.

Etter at skjøten er klemt sammen skjøtes fiberskjøtehylsen. Påse at det ikke blir strekk
etter montering.

7. Snitt i membranen på sidene for å få lagt inn kabelen. Fest kabelen med vedlagte strips.
Påse at avstandskrysset er riktig plassert (se figur).

8. Sett på den andre halvdelen. Påse at den er skikkelig ned i sporene og at festehakene er på plass.

Om det ikke kommer Gelmasse ut på endene, åpne formen og legg i ”fyll” pluggene. Det skal komme
gelmasse ut slik at en kan være sikker på at alle hulrom er fylt.

Monteringsanvisning, 1 kV skjøtehylser

6-25 mm2 Cu/Al / 16-50 mm2 Cu/Al
25-95 mm2 Cu/Al
eget holdeverktøy anbefales, El nr 8870599

 Avmantle kabelen etter mål (mål oppgitt i skjøtesett).
 Hvis sektorformet leder:
Vri på plass endene før du avmantler fasene.
Plasser lederenden med sentrumsspissen ned.
 Skru til først for hånd. Deretter skrus bolten med jevn tiltrekning med
skrallen til den knekker.
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