
1 Satser

Satsinnehåll
XAGA-1000C-XX/XX-A879
• Krymphylsa med skarvsvep av metall
• Låsskena + låsklämma
• Aluminiumfolie med lim
• Aluminiumtejp smal
• Våtduk
• Smärgelduk
• Arbetsinstruktion
• Ventilmutter, ventilinsats och ventilskruv
• Skärmförbindningsklämmor
• Skärmförbindningsfläta

Satsinnehåll
ACBS-W-18/12-L-A879
• Krymphylsor (1 lång, 1 kort)
• Låsskenor (1 lång, 1 kort)
• Omvikningsbart plastnät
• Limpåsar
• Nålar
• Värmeskydd
• Mantelskydd (ALU-foam)
• Våtduk
• Smärgelduk
• Aluminiumtejp
• Arbetsinstruktion

Satsinnehåll
ACBS-W-24/18-L-A879
ACBS-W-30/22-L-A879
• Krymphylsor ( 1 lång, 1 kort)
• Låsskenor ( 1 lång, 1 kort)
• Omvikningsbart plastnät
• Limpåsar
• Nålar
• Värmeskydd
• Våtduk
• Smärgelduk
• Aluminiumtejp
• Arbetsinstruktion

Anmärkningar

Förvärmning av kabelmantel där installationen utförs skall ske inom cirka 1 m brett användningsområde, eller så mycket som utrymmet medger.
Kabeln bör förvärmas vid installationer under + 10 °C. Dock inte mer än att handpåläggning av manteln kan ske och utan att kabelmanteln skadas.

Om möjligt skall limproppningssatsen förvaras i rumstemperatur i 24 timmar innan installationen sker. Speciellt viktigt i ju kallare temperatur som
arbetet skall utföras i.

ACBS-W kan endast installeras vid temperaturer över + 5 °C utan att tillföra extra värme. 

Alla limproppar skall tryckprovas med 100 kPa ( 1 Bar ) dock tidigast två timmar efter färdig installation.

Permanent trycksättning får ske tidigast 24 timmar efter färdig installation.

Följ gällande säkerhetsföreskrifter.

ACBS-W-XX/XX-L-A879 /
XAGA-1000C-XX/XX-A879
A R B E T S I N S T R U K T I O N
F R A M T A G E N  I  S A M A R B E T E  M E D  S K A N O V A
U T G Å V A  4

Proppningssats för torr kabel med ledarisolering av plast som ej är
avsedd för trycksättning, används tillsammans med XAGA 1000.



4 Extra komponenter

2 Dimensioner (i mm)

Benämning SKANOVA Max. skarvbunt Min. kabel Max. skarvöppning Max. sammanlagd
artikelnummer diameter diameter diameter for grenskarv

XAGA-1000C-43/8-350A879 A 952 6606 43 8 350 30
XAGA-1000C-62/15-350A879 A 952 6610 62 15 350 50
XAGA-1000C-62/15-650A879 A 952 6611 62 15 650 50
XAGA-1000C-92/30-350A879 NTMA 102 93 92 30 350 80
XAGA-1000C-92/30-650A879 A 952 6612 92 30 650 80

3 Urvalstabell för kabel med proppning (i mm)

Beskrivning SKANOVA Max. nominell Min. nominell Max. antal Värmeskydd Limring
artikelnummer kabel D kabel D par

ACBS-W-18/12-L-A879 NTMA 102 78 18 7,5 30p SCOP-2-A879 ADHRING-D40-A879
ACBS-W-24/18-L-A879 NTMA 102 79 24 15,0 50p SCOP-2-A879 ADHRING-D40-A879
ACBS-W-30/22-L-A879 NTMA 102 80 30 18,5 100p SCOP-2-A879 2 x ADHRING-D40-A879

Mät den totala höjden för att bestämma
diametern.
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Limring D20 och D40

Kabel Type SKANOVA Antal per
diam. (i mm) artikelnummer kabel

< 13 ADHRING-D20-A879 NTMA 102 91 1 st
13 - 30 ADHRING-D40-A879 NTMA 102 89 1 st
30 - 40 2 x ADHRING-D40-A879 NTMA 102 89 2 st

Värmeskydd

Kabel Type SKANOVA Storlek
diam. (i mm) artikelnummer

< 13 SCOP-1-A879 NTMA 102 96 130 x 55 mm
13 - 30 SCOP-2-A879 NTMA 102 94 130 x 110 mm
30 - 40 SCOP-3-A879 NTMA 102 95 130 x 165 mm



5 Installationsanvisning

5.1 Centrera svepet över skarven och
markera ändarna på alla kablar.

5.2 Gör en markering 320 mm från
märket ut på kabeln som ska proppas.

5.3 Gör ännu en markering 100 mm
längre bort.

5.4 Avlägsna manteln och kardelbanden
mellan markeringarna 320 och 420 mm.

Obs! Välj lämplig ACBS-W, se första sidan, och gå efter dessa anvisningar.
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A Installation av ACBS-W-18/12-L-A879

Aluminiumfolie

Mantelskydd
(Alu foam)

ACBS-W 18/12-L

100 320

Värmeskydd
Limring

XAGA-1000

A.1 Rengör kabelmanteln hela vägen
mellan proppen och skarven och ut från
proppen 100 mm.

Skiss 1

A.2 Rugga upp manteln med smärgelduk
hela vägen mellan proppen och skarven och
ut från proppen 100 mm. Torka efter med torr
ren trasa.

A.7 Linda även ett värmeskydd vid andra
spåret över markeringen närmast skarven.
(svepändens markering)

A.8 Linda mantelskyddet centrerat mellan
de två värmeskydden. Från andra spåret fram
till det andra spåret.

A.9 Linda på aluminiumfolien på det yttre
värmeskyddet. Den blå linjen vid det fjärde
spåret.

A.3 Linda det omvikningsbara nätet runt
proppningsfältet. Tejpa fast nätet i ändarna.
Kontrollera att avståndet mellan mantlanrna
är 100 mm.
OBS! Eventuell skärmförbindningskabel
ska ligga utanför nätet.

A.4 Tryck försiktigt nålarna genom
ledarknippet. Klipp av utstickande delar. Sprid
nålarna med 10 mm avstånd över
proppningsfältet. Nålarna ska skjutas in i olika
vinklar så att de bildar ett stjärnmönster.
OBS! Varje enskild nål kan gå flera
gånger genom ledarknippet.

A.6 Linda värmeskydd runt kabeln på
båda sidor om plastnätet/tejpen.

Kabeltyp Flamborstning
PVC (grå mantel) Ingen
PE 10 sek
Metall förvärm 50 C
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A.10 Linda limpåsarna runt proppnings-
fältet med nätsidan mot ledarknippet och fixera
med tejp.
OBS! Använd ej limpåsarna om
temperaturindikatorn har ändrat färg.
Inga limpåsar ska klippas bort.
Limpåsarna får dock inte överlappas
utan ska vid behov tryckas ihop tätare.

A.11 Linda den inre krymphylsan runt
proppningsfältet och drag på skenan.
Centrera krymphylsan vid den blå linjen.

A.12 Krymp de första 70 mm från änden
mot proppningsfältet. Börja krympa på
motsatt sida i förhållande till skenan. Den
gröna färgen ska ändras till svart.
OBS! För lågan runt krymphylsan.

A.13 Krymp andra änden på samma sätt,
som beskrivs i punkt A.12.

A.14 Krymp mittsektionen tills färgomslag
sker. Börja krympa på motsatt sida i
förhållande till skenan. Eftervärm
proppningsfältet minst 15 sek.
OBS! För lågan runt krymphylsan.

A.15 Linda den yttre hylsan över den
nedkrympta krymphylsan och lägg den jämns
med den första hylsan på sidan med
aluminiumfolie. (se skiss 1).
OBS! Skenan placeras på motsatt sida i
förhållande till skenan på den
nedkrympta hylsan.      

A.19 Krymp resten av hylsan. A.20 Låt proppen svalna till omgivnings-
temperatur innan den flyttas. Utsätt inte
proppen för mekansiska belastningar.
OBS! PROPPNINGEN SKALL
TRYCKPROVAS DOCK TIDIGAST TVÅ
TIMMAR EFTER INSTALLATION. 
SE ANMÄRKNINGAR.

A.16 Börja krymp hylsan mitt över
proppningsfältet. Krymp utåt hela vägen fram
till änden. Börja krympa på motsatt sida i
förhållande till skenan.

A.17 Krymp på samma sätt som beskrivits 
i  A.16 emot andra änden.

A.18 Eftervärm proppningsfältet minst
15 sek. 
OBS! För lågan runt krymphylsan.
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B Installation av ACBS-W-24/18-L-A879 & 30/22-L-A879

B.1 Rengör kabelmanteln hela vägen
mellan proppen och skarven och ut från
proppen 100 mm.

B.2 Rugga upp manteln med smärgelduk
hela vägen mellan proppen och skarven och
ut från proppen 100 mm. Torka efter med torr
ren trasa.

XAGA-1000

Limring

320100 100

ACBS-W 24/18-L
eller 30/22-L

Värmeskydd

B.3 Linda det omvikningsbara nätet runt
proppningsfältet. Tejpa fast nätet i ändarna.
Kontrollera att avståndet mellan mantlarna är
100 mm.
OBS! Eventuell skärmförbindningskabel
ska ligga utanför nätet.

B.4 Tryck försiktigt nålarna genom
ledarknippet. Klipp av utstickande delar. Sprid
nålarna med 10 mm avstånd över
proppningsfältet. Nålarna ska skjutas in i olika
vinklar så att de bildar ett stjärnmöster.
OBS! Varje enskild nål kan gå flera
gånger genom ledarknippet.

B.6 Linda limpåsarna runt
proppningsfältet med nätsidan mot
ledarknippet och fixera med tejp.
OBS! Använd ej limpåsarna om
temperaturindikatorn har ändrat färg.
OBS! Inga limpåsar ska klippas bort.
Limpåsarna får dock inte överlappas
utan ska vid behov tryckas ihop tätare.

B.7 Märk kabeln 100 mm bort från
limpåsarna, på motsatt sida i förhållande till
skarven. Placera den blå linjen på aluminium-
foliet över märket och linda runt kabeln.

B.8 Linda runt värmeskyddet vid
markeringen närmast skarven. Det andra
spåret ska ligga över markeringen
(svepändens markering) som gjorts tidigare.

B.9 Linda den inre krymphylsan runt
proppningsfältet och drag på skenan.
Centrera krymphylsan vid den blå linjen.

Skiss 2

Kabeltyp Flamborstning
PVC (grå mantel) Ingen
PE 10 sek
Metall förvärm 50 C
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B.10 Krymp de första 70 mm från änden
mot proppningsfältet. Börja krympa på
motsatt sida i förhållande till skenan. Den
gröna färgen ska ändras till svart.
OBS! För lågan runt krymphylsan.

B.11 Krymp andra änden på samma sätt,
som beskrivs i punkt B. 10.

B.12 Krymp mittsektionen tills färgomslag
sker. Börja krympa på motsatt sida i
förhållande till skenan. Eftervärmning ska ske
minst 15 sek.
OBS! För lågan runt krymphylsan.

B.13 Linda den yttre hylsan över den
nedkrympta krymphylsan och lägg den jämns
med den första hylsan på sidan med
aluminiumfolie (skiss 2).
OBS! Skenan placeras på motsatt sida i
förhållande till skenan på den
nedkrympta hylsan.

B.14 Börja krymp hylsan mitt över
proppningsfältet. Krymp utåt hela vägen fram
till änden. Börja krympa på motsatt sida i
förhållande till skenan.
OBS! För lågan runt krymphylsan.

B.15 Krymp på samma sätt som beskrivits i
B.14, emot andra änden. Krymp ända fram till
ändan av den inre hylsan. Eftervärm
proppningsfältet minst 15 sek. 
OBS! För lågan runt krymphylsan.

B.16 Krymp resten av hylsan. B.17 Låt proppen svalna till
omgivningstemperatur innan den flyttas.
Utsätt inte proppen för mekansiska
belastningar.
OBS! PROPPNINGEN SKALL
TRYCKPROVAS DOCK TIDIGAST TVÅ
TIMMAR EFTER INSTALLATION.
SE ANMÄRKNINGAR.
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C.1 Rengör kabelmanteln, från
svepändens markering, och 200 mm ut på
kabeln.

C Förberedelse av icke proppad kabel vid grenläggning

C.2 Rugga upp kabelmanteln med
smärgelduk, från svepändans markering, och
200 mm ut på kabeln.

C.4 Linda runt värmeskyddet. Det andra
spåret ska ligga över markeringen som gjorts
tidigare. (se skiss 2)

C.5 Placera aluminiumtejpen med den blå
linjen över det andra spåret på värmeskyddet,
och linda runt kabeln.

Kabeltyp Flamborstning
PVC (grå mantel) Ingen
PE 10 sek
Metall förvärm 50 C
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6 Installation av XAGA-1000C-XX/XX-A879

6.1 Sätt ihop de två skarvsvepshalvorna.
Fixera halvorna till varandra, på ena sidan, 
med aluminiumtejp. Jämna till tejpens yta
med ett trubbigt verktyg.

6.2 Placera skarvsvepet över skarven och
tillslut det med längsgående aluminiumtejp. 
Jämna till tejpens yta med ett trubbigt
verktyg.

6.3 Se till att skarvsvepet är korrekt
centrerat. Vid fler än två kablar i gren, tillse att
dessa ligger i ett knippe ihop med varandra

6.4 Vänd skarvsvepet så att ventilen blir
lätt åtkomlig för tryckprovning. Tejpa fast
ytterändarna. Börja uppe på svepet och linda
ner mot kabeln. Fingrarna på svepet kommer
att ligga över värmeskyddet (ända upp till
andra spåret).

6.5 Sätt en limring runt varje kabel. Om det behövs fler limringar; se till att de 
överlappar varandra. Se bild 6.6.

6.6 Är kabeln 30 – 40 mm används två
limringar D40. Limringarna placeras enligt
bilden.

6.7 Passa in hålet i krymphylsan över
ventilfästet. Sätt på ventilmuttern och dra åt
den för hand.
OBS! Sätt inte dit pluggen förrän
installationen är klar.

6.8 Dra på skenorna och möt på mitten
med låsklämman.
OBS! Låsskenorna skall ligga mot
varandra och centrerat över
låsklämman.

6.9 Börja krympa från mitten runt
ventilfästet och fortsätt runt om. Färgen ska
ändras till svart. Rikta lågan sa att hylsan
förvärms och att limmet skjuts framför.
OBS! Se till att ventilhålet är öppet.

6.10 Krymp fram till övergången av svepet.
Vid rak skarv fortsätt värm mot änden av
hylsan. 
OBS! För lågan runt krymphylsan.

6.11 Vid grenläggning fortsätt värma
låsskenan mot änden av hylsan. Krymp änden
av hylsan.
OBS! För lågan runt krymphylsan.

SPLICE
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6.12 Fortsätt krympa från övergången mot
hylsans ände. Se till att färgen skiftat till svart.
OBS! För lågan runt krymphylsan.

6.13 Pressa ner skenan i samband med
krympningen sa att en jämn övergång
erhålles mellan skarvsvep och kabel.

6.14 Vid grenskarv: Pressa ihop kablarna
och fäst dem med självlåsande kabelband
medan limmet ännu är lättflytande.

6.15 Värm sedan änden på skarven runt
om tills de två vita linjerna syns eller lim
tränger ut från skenområdet.

6.16 Fortsätt värma med en mjuk låga tills
det gula limmet från limringarna rinner fram
mellan kablarna.
OBS! För lågan runt krymphylsan.

6.17 Börja om från skarvens mitt och
krymp på samma sätt den andra halvan.

6.18 Låt skarven svalna orörd till
rumstemperatur innan ventilmuttern dras åt.

6.19 Skruva i ventilsats eller
tätningsskruv.Trycksättning kan göras efter
30 minuter.

6.20 OBS! Om tryckprov ska utföras
kan det ske tidigast 120 minuter efter 
krympningen avslutats.

1 2
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