
4. Försegla kabeln genom 
att trä på krympslangshylsa 
(Ø14mm x 65mm) över ändav-
slutningen, och värm med  
varmluftspistolen.

Ledare

JordflätaYtterhölje

1. Skala bort 25mm av ytter-
höljet

2. De isolerade ledarna ska 
klippas i en 45° vinkel. Kont-
rollera att ledarna inte har 
kontakt med varandra. 
Dra bak jordflätan och klipp 
av den ca 5-8mm från ytter-
höljet. Fixera kvarvarande 
jordfläta med Fevi kwik.

3. Trä på krympslang (Ø8mm x 
20mm) över änden, och värm 
med varmluftspistolen. Kläm 
ihop den del av krympslangen 
som ligger utanför kabeln med 
en flacktång.

ÄndhylsaLim Krympslang

Fevi Kwik Ø8mm x 20mm Ø14mm x 65mm

ÄndhylsaLim Krympslang

Fevi Kwik Ø8mm x 20mm Ø14mm x 65mm

Flacktång Kabelskalare Varmluftspistol

Flacktång Skaltång Varmluftspistol

Monteringsanvisning 
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4. Klipp 20mm långt snitt 
mellan ledarna, och skala bort 
10mm av ledarisoleringen

5. Skala bort 90mm av ytter-
höljet på anslutningskabeln

6. Klipp av 60mm av ledarna 
(brun och blå). 
klipp ej jordkabeln.

7. Avisolera ca 10mm av alla 
tre ledarna.

8. Trä krympslang (Ø12mm x 
160mm) på anslutningskabeln. 
OBS, krymp ej. Håll borta från 
direkt värme från varmluftspi-
stolen tills punkt 16

9. Trä krympslang (Ø6mm x 
40mm) över jordledare. OBS, 
krymp ej.

10. Trä skarvhylsa (ZCC-11) 
över den tvinnade jordflätan 
och för in den avisolerade 
jorden från anslutningskabeln. 
Använd crimptång för att 
klämma ihop skarvhylsan.

11. För tillbaka krympslangen 
(Ø6mm x 40mm) över skarven 
så att denna hamnar i mitten 
av krympslangen. Försegla an-
slutningen genom att värma 
med varmluftspistolen. 

12. Trä krympslangar (Ø6mm x 
40mm) över ledarna (brun och 
blå) på anslutningskabeln. 
OBS, krymp ej.

13. Trä på skarvhylsor (ZCC-9) 
över varsin av de avisolerade 
ledarna på frostskyddskabeln.

14. Trä in ledarna från an-
slutningskabeln (brun och 
blå) i varsin av skarvhylsorna. 
Använd crimptång för att 
klämma fast ledarna i de 
båda skarvhylsorna.

15. För tillbaka krympslang-
arna (Ø6mm x 40mm) över 
skarvarna så att dessa hamnar 
i mitten av krympslangarna. 
Försegla anslutningarna med 
värme från varmluftspistolen. 

16. För tillbaka krympslangen 
(Ø12mm x 160mm) över an-
slutningen. Försegla anslut-
ningarna med värme från 
varmluftspistolen. 

Anslutningskabel Anslutningskabel Anslutningskabel Anslutningskabel

Anslutningskabel

Ledare

JordflätaYtterhölje

1. Klipp frostskyddskabeln 
till önskad längd. Skala bort 
60mm av ytterhöljet.

2. Fläta upp jordflätan 3. Klipp av 10-15mm av jorden, 
och tvinna.

Kabelskalare Crimptång VarmluftspistolSkarvhylsa Krympslang

ZCC-9 ZCC-11 Ø12mm x 160mm
Ø18mm x 160mm

Ø6mm x 40mm

Skarvhylsa Krympslang

ZCC-9 ZCC-11 Ø12mm x 160mm
Ø18mm x 160mm

Ø6mm x 40mmZCC-9 ZCC-11 Ø12mm x 160mm Ø6mm x 40mmØ18mm x 160mm

Skarvhylsa Krympslang Skaltång Crimptång Varmluftspistol

Monteringsanvisning 
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