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Settet inneholder
• 3 stk skjøtehylser med krymp, rød, 0,25-1,25mm²
• 3 stk skjøtehylser med krymp, blå, 1,5-2,5mm²
• Krympeslange uten lim, gul/grønn 3/1
• Mastikk
• Krympeslange med lim 16/5
• Endehette

Nødvendig tilleggsutstyr 
• Avbitertang
• Avisoleringstang
• Rundtang
• Tapetkniv
• Varmepistol
• Digitalt multimeter
• Momentpresstang

El-nr. 10 114 68

INNHOLD

Fremgangsmåte

Punkt 1

Lag et snitt gjennom ytterkappen til kabelen ca. 90mm fra enden. Ikke skjær 
helt gjennom kappen, bare nok til at kappen brytes av når du bøyer på 
kabelens ende. Skjær forsiktig gjennom kappen i fra kabelens ende opp til 
snittet du lagde. Pass på at du ikke skjærer i de flettede kobbetrådene under 
ytterkappen! Bøy på kabelen for å fjerne ytterkappen fra enden på kabelen.

Ikke skjær i flettverket!



Punkt 2

Løsne forsiktig på flettingen med en rundtang. Vri den til side som vist 
på tegningen under.

Punkt 3

Skjær forsiktig gjennom isolasjonslaget under flettverket og fjern det 
for å avdekke varmeelementet. 

Punkt 4

Skjær forsiktig gjennom varmeelementet og frigjør buslederne.

Klipp med avbitertang

Frigjør buslederne



5mm

Punkt 5

Skjær forsiktig gjennom varmeelementet mellom buslederne.  
Bruk en tang til å frigjøre buslederne fra varmeelementet.

Pass på å ikke skade buslederne.

Punkt 6

Klargjør endene av kabelen for skjøting.

Punkt 7

Montér krympeslange på kabelen som vist på neste illustrasjon. Føy sammen 
kaldleder-ledningene med buslederne ved hjelp av to presshylser.

NB!
Plassér alle hylser etc. før du sammenføyer kablene med presshylsene.
Sørg for å unngå overoppheting, da dette kan skade isolasjonen på kabelen.



1 x 200mm krympeslange

2 x semitransparente 
røde presshylser

1 x semitransparent 
blå presshylse

Gul/grønn 
krympeslange u/lim

Punkt 9

Dekk til koblingene ved å surre på mastik. 
Dette vil sikre at koblingen blir vanntett.

NB!
Unngå overoppheting, da dette kan skade isolasjonen på kabelen.

Punkt 8

Koble sammen flettverket fra 
SBG-kabelen og kaldlederen.

Punkt 10

Sentrér den store krympeslangen over 
koblingen. Krymp den på plass ved å 
varme fra midt på hylsa og ut 
mot sidene. Dette for å 
unngå ansamlinger 
av luft.



NB!
Unngå overoppheting, da dette kan skade isolasjonen på kabelen.

Punkt 11 Montering av endehette

Skjær forsiktig gjennom ytterkappen.

Åpne ytterkappen.

Fjern ytterkappen.

Løsne opp flettverket.

Klipp forsiktig vekk flettverket
og klipp ca. 5mm av den ene buslederen.

Plassér endehetten over 
enden på kabelen.

Krymp endehetten på plass med varme- 
pistol. Pass på at du tilfører vamen jevnt 
slik at den fester godt rundt det hele.

NB!
Unngå overoppheting, da dette kan skade isolasjonen på kabelen.

Begrensning av garanti
Dette monteringssettet og medfølgende installasjonsveiledning er utarbeidet av Thermo-Floor AS som en hjelp i monteringen 
av Thermo-Floor varmekabler. Thermo-Floors varmekabler skal installeres/repareres av godkjente installatører i henhold til 
gjeldende NEK 400 og produktets installasjonsveiledning. Thermo-Floor AS gir ingen garanti for at monteringen foretas korrekt 
eller at produktet fungerer korrekt etter installasjon/reparasjon. For spørsmål og hjelp, vennligst kontakt Thermo-Floor AS. 



THERMO-FLOOR AS BLE ETABLERT I 1992 

VÅRT LØFTE

I Thermo-Floor AS baserer vi våre verdier 
på service, kompetanse og tillit. Kunden skal 

kunne stole på oss. Skal vi bli gode eksternt må vi 
være best internt. Dette gjelder naturligvis våre 

systemer, rutiner og produkter, men aller viktigst er 
møtet mellom mennesker. Det er der verdiene skapes.

Vi skal være kundens beste rådgiver. Hver dag bedømmes  
vi av våre kunder på bakgrunn av jobben vi gjør i møtet  

med dem. Det er de som er vår viktigste målestokk 
i arbeidet med å stadig bli bedre. Skal vi lykkes, må våre  

kunder lykkes. Vi skal være stolte av det vi gjør, men 
vi skal aldri slutte å jobbe med å bli enda bedre. 

Med lokal forankring skal vi utfordre en bransje av  
giganter. Markedet er i konstant endring, og det er 

en utfordring vi skal møte.

For å lykkes må vi respektere alle meninger og innspill. 
Vi må samarbeide på tvers og utnytte vår samlede  

kunnskap. Med ros og anerkjennelse skaper vi en god  
arbeidsplass med motiverte medarbeidere som tar 

ansvar for egen innsats og utvikling.

Vi tar ansvar for hverandre og for samfunnet vi er en 
del av, både som bedrift og som enkeltmennesker. 

Vi er klar over vår rolle som en del av en større helhet, 
der vi gir vårt bidrag og tar vårt ansvar. 

Dette er vårt løfte, 
både til kunden og til hverandre.

Thermo-Floor AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.
Alle elektriske installasjoner skal utføres av autorisert installatør. 
Produktet skal installeres i henhold til gjeldende NEK 400 og installasjonsveiledning. 

Thermo-Floor AS, Mattisrudsvingen 19,  
N-2827 Hunndalen, Norway, Telefon: +47 61 18 77 77, 

post@thermo-floor.no – www.thermo-floor.no


