DK

Montageanvisning
devicrimp CS-4B
Konfektioneringssæt til
deviflex™ 4-leder varmekabel
til- og afslutning
Art. nr. 19805712

intelligent varme

Art. Nr.
Konfektioneringssæt: 19805712
1 stk. krympeflex, stor
1 stk. krympeflex, mellem
4 stk. krympeflex, lille
5 stk. cu-nitte, enkelt
1 stk. cu-strømpe
1 stk. cu-tråd

Konfektionering:
Tilledninger monteres ved hjælp af det i denne vejledning beskrevne konfektioneringssæt CS-4.
Det er vigtigt, at denne vejledning følges nøje, således at der ikke opstår
manglende eller forkert forbindelse med risiko for, at varmekablet slet ikke
virker eller overophedes.
Læs hele montagevejledningen igennem før De begynder.

Samling af varmekabel
1.

Kontroller at sættet er komplet.

2.

Skub det store stykke krympeflex ind over tilledningen. Udvid
kobberstrømpen. Træk så først kobberstrømpen og derefter det store
mellemstykke krympeflex ind over varmekablet.

3.

Afisoler varmekabel og tilledning som vist på fig. 1. Varmekablets
modstandstråde snoes stramt og bøjes på midten, så de ligger
dobbelt. Skærmen trækkes ud til siden og snoes ligeledes stramt.

Fig. 1

4.

Skub de små stykker krympeflex ind over de længste af de afisolerede
ledere. Se fig. 2.

Klemmes

5.

Fig. 2

Klem pressemuffen fast på varmekablets
afisolerede modstandstråd. Brug presseværktøj
type DKB 0325. Klem derefter pressemufferne
fast på tilledningens afisolerede ledere. Se fig. 3.
Sørg for at lederne er lige lange, så der ikke opstår mekaniske
spændinger imellem dem.
Klemmes

Varm luft (ca. 200ºC)
°

Fig. 3

6.

Skub de små stykker krympeflex ind midt over cu-nitterne og
krymp den ned med ca. 200ºC varm luft.

7.

Placer det mellemstore stykke krympeflex midt over samlingen og
krymp med varm luft (uden at varmekablets skærm er trukket med
igennem). Se fig. 4. Begynd på midten og varm ud mod enderne.
Klemmes

Varm luft (ca. 200ºC)

Fig. 4

8.

Tilledningens jordleder og varmekablets sammensnoede skærm
samles med en cu-nitte.

9.

Kobberstrømpen skubbes på plads midt over den komplette samling.
Derefter glattes den ud og surres fast med kobbertråden. Se fig 6.

Fig. 6

10.

Placer det store stykke krympeflex midt over samlingen og krymp med
varm luft. Begynd på midten og krymp ud mod enderne, indtil der
kommer lim til syne. Se fig 7. Konfektioneringen er dermed udført.
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Lim

Fig. 7
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