
JUPRF 95-240 CM S1 NO

Kaldkrymp kabelskjøt med skruskjøtehylse
For 1-leder pex-isolert kabel 12/24kV. El.nr 1100631 

N2695 09 / October 2017

Prefabrikert kaldkrympskjøt for enlederkabel.
•For skjøting av pex-isolerte 1-lederkabel uten armering eller

mantel.
•Skjøtekroppen har i tillegg til isolasjon, innebygget skjerm og

vann tetting over kabelkappe.
•Kabeldimensjon: 95 til 240 mm² - 12/24 kV.
•Skjøtehylse med moment skruer. Muttertrekker kan benyttes.

GENERELL INFORMASJON
•  Sjekk om kabelskjøten er egnet for gjeldende kabler.
•  Sjekk om alt i materiell listen er levert.
•  Les gjennom montasjeveiledningen før du starter installasjonen.
•  Monter skjøten og sørg for å holde komponentene rene under 

installasjonen. 

Juridisk merknad
•Produktet må bare installeres av kvalifisert personell med

tilstrekkelig utdanning og forståelse av kabelhåndtering. 
Montøren må være trent for å kunne utføre skjøten på en 
måte som sikrer fagmessig utførelse.

• SICAME påtar seg intet ansvar vedrørende krav som følge av misbruk, 
feil installasjon eller ignorert nasjonale sikkerhetsforskrifter eller andre 
nasjonale bestemmelser.

   12kV    24 kV
Min 

 isolason
Max ytter- 

kappe
  Skru 
 kabelsko

240 mm² 95-240 mm² 21,5 mm 44 MF 20/3D

Hvis lokal lovgivning inneholder bestemmelser knyttet til slik opplæring 
eller tilstrekkelig kunnskap i forbindelse med montering av elektrisk 
utstyr, skal slike bestemmelser oppfylles av nevnte person.
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COMPONENTS LIST

Reference Quantity

PVC tape FA 519 1

Kobbernett RCU605 1

Sillikonbasert smøremiddel 15 g 1

Grønn tape for feltstyring (Sett av 3) RS7025 1 (L = 100)

Skjøtekropp + metal krok D17L420 1

Gult feltkontrollflak (150 x 150) ESCM 1

Engangshansker. (Sett av 2) 1

Pussepapir N° 120 L 33 1

Søppelpose 1

Skruskjøtehylse med innlegg. MF 20/3D 1

Rense serviett 2

Montasjeveiledning N2695 1
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1/ TSLF  KLARGJØRING AV KABELENDER

  Rengjør minimum 1,50 m av kabelens ytterkappe

  Fjern det halvledendesjiktet på ytterkappen med 
minimum 100mm fra 215mm, på begge sider.

 Fjern 215 mm av ytterkappen på begge sider
  Bøy skjermtrådene bakover langs ytterkappa 

og kapp disse i 40 mm lengde. Sørg for 
at skjermtrådene er rette og ikke krysser 
hverandre.

  Vikle 2 runder med kobbernett  RCU605 
på kabelkappen og skyv deretter nettet under 
skjermtrådene som er bøyd tilbake. Fortsett å vikle 
ytterligere 1 lag over skjermtrådene og stram til. 
Kapp kobbernettet og fest i ytterkant, med PVC 
tape FA519, for å sikre at nettet holder posisjonen.

  Fjern halvledende sjikt til 40mm i fra
kappeavtak. Rengjør pex-isolasjonen for 
smuss og ledende partikler.

Reference line
     Ytre halvleder

Skjermtråder 

     Ytre halvleder  

                Skjermtråder              

Ytterkappe Ytterkappe

100 mm 215 mm 215 mm 100 mm

Egnet verktøy må benyttes for å unngå skader på 
halvledende belegg og isolasjon.
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2/ PLASSERING AV SKJØTEKROPPEN

3/ MONTERING AV  SKJØTEHYLSE MF 20/3D

• Før den enden av skjøtekroppen som har brettet
beskyttelses plast over kanten, inn på ønsket kabel,
for parkering.

•   Fjern 55 mm med isolasjon.

•  Bruk av sentreringsinnlegg:
For tverrsnitt 185-240 mm². Fjern innlegget.
For tverrsnitt 95 to 150 mm². La det monterte
innlegget sitte i.

• Plasser skjøtehylsen inn på lederne  MF 20/3D,
Skru boltene inntil for hånd og kontroller at
lederene er helt inne. Skru til boltene til brekker av,
som vist i illustrasjonen.

•  Kontroller at det ikke er skarpe kanter etter
montasjen.

•  Fyll hullrom etter bolten med litt svart mastik D8,
som medfølger skjøtehylsa.

1 12 2

 Appropriate tools should be used to avoid any damage 
 to the semi-conductive layer on the conductor core. 

55
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5/ KONTROLL OG SMØRING

6/ MONTASJE SKJØTEMODUL

•  Smør et jevnt, tynt lag med silikon over
isolajonen, ytre halvleder og til sist over
skjøtehlsa. Bruk medfølgende hanske.

•  Hold igjen beskyttelses plasten og sentrer
modulen over skjøteområdet.

• Fjern beskyttelsplasten

  

4/ INSTALLER FELTSTYRENDE MASTIK

•  Sett 2 stk referansemerker ”B” med PVC tape på
ytterkappen, 380 mm i fra senter av skjøtehylsa.

•  Legg på hele det gule mastik flaket ESCM sentrert
over skjøtehylsen. Klem rundt for god vedheft.

•  Legg på grønn feltkontroll-tape RLT RS 7025 med
lett strekk i overgangen pex og ytre halvleder.
Sentrer 50-50 som vist i illustrasjonen.
Bruk en hel lengde på vær side.

•  Rengjør isolasjonen.

Kobbernett

Referanse merke = 380 mm Referanse merke = 380 mm

ESCM

RLT RS 7025

merke”B”

50/50

=

= =

=
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•  IƧŜƭǇ ekspansjonsrøret forbi gummibåndene.

•  Fjern plastfilmen i fra skjøten.

•  Ekspansjonsrøret deles og fjernes.   

7/ Yw¸atLbD S¢9D 1
.ƭňǘǘ ōňƴŘ

wŜŦŜǊŀƴǎŜ "B" оул ƳƳ wŜŦŜǊŀƴǎŜ "B оул" ƳƳ

• Kontroller at modulen er justert i forhold til
referansemerke "B" 380 mm, på motsatt side av
krympingen.

•  CǊƛƎƧǄǊ ŦŜǎǘŜƪƭƛǇǎ ƻƎ ŦƧŜǊƴ ōňƴŘŜǘΦfor å fullføre
krympingen.

•  Ekspansjonsrøret Ǿƛƭ ƴň ǎƪȅǾŜǎ ǳǘ ŀǾ ǎŜƎ ǎŜƭǾΦ   

¢ǊŜƪƪ ǳǘŜƴ ǊƻǘŀǎƧƻƴ

Figure 7 - Deling av ekspansjonsrøret

Referanse "B" 380 mm

•  {ƧŜƪƪ ŀǘ ƳƻŘǳƭŜƴ ŜǊ ǎŜƴǘǊŜǊǘ ƛ ƳŜƭƭƻƳ ŘŜ ǘƻ 
referansepunktene "B" 380 mm.

•  ¢ǊŜƪƪ ƘŀǊŘǘ ƛ ŘŜǘ ōƭň ōňƴŘŜǘ Ǉň Ŝƴ ǎƛŘŜΣ ǘƛƭ ŘŜǘ ƭǄǎƴŜǊΦ 
{ƪŀƭ ƛƪƪŜ ǾƛƪƭŜǎ ŀǾΦ

•  [ǄǎƴŜ festeklips Ǉň ƳƻƴǘŀǎƧŜōňƴŘŜǘΣ ǎƻƳ ƛƭƭǳǎǘǊŜǊǘΦ
•  5Ŝt ŦǄǊǎǘŜ ekspansjonsrøret Ǿƛƭ ƴň ǾŋǊŜ ƭǄǎt ƻƎ kan 
ōŜƎȅƴƴŜ ň ǎƪƭƛ ǳǘ, ǘƛƭ ŘŜǘ ǎǘƻǇǇŜǎ ŀǾ montasjeōňƴŘŜǘΦ 
.Ǌǳƪ ƳŜŘŦǄƭƎŜƴŘŜ ǾŜǊƪǘǄȅ ƻƳ ƴǄŘǾŜƴŘƛƎΦ       
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9/ OVERFØRE POTENSIALET TSLF KAPPETESTING

8/ KRYMPING STEG 2

•  Trekk hardt i det blå båndet på motsatt side, til 
det løsner. Skal ikke vikles av.

•  Repeter stegene i fra steg 1, og fjern plastfolie og 
ekspansjonsrør.

•  Skjøten vil nå ha koblet den innebygde 
jordskjermen, isolert skjøten og vann tettet 
endene.

• Skjøten er klar for spenningssetting. 

Trekk uten rotasjon

•  For å overføre potensialet mellom de halvledende ytterkappene 
på kablene ved kappetesting, så bruker mann et ledende 
materiale.

•  Bruk for eksempel 2 jordtråder i fra skjermen til kabelen. Tape 
dem fast på begge kabelkappene og på skjøten. Skjøten har 
halvledende ytterkappe.

• Kabelkappene og skjøt vil da få samme potensiale og er klar for 
kappetesting.

• Ved spørsmål kontakt EB-Elektro
 




