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Lyft och hantering

Uppställning

Mätfacket ska bultas i 
vägg och golv genom 
hålen i de markerade 
fästvinklarna A och B.

Information om mätfackets vikt finner du i  
orderspecifikationen samt på godsmärkeslappen.

max 90°

Vid lyft av mätfack med travers  
eller kran ska medlevererade  
lyftöglor användas, vinkeln  
mellan stropparna får  
vara max 90°.

Lyftöglor kan  
plockas bort  
efter att  
mätfacket  
ställts  
på plats.

Vid hantering med truck, håll gafflarna brett och  
observera mätfackets höga tyngdpunkt!
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Handhavandebeskrivning

Mätfacket är uppdelat i tre celler (en cell/fas) och ett 
överskåp som benämns kopplingsutrymme. Respektive 
cell är enpoligt isolerat från övriga celler.

Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att göra någon åverkan 
på kapslingen!

Varje cell är utrustad med kabelklämmor 
för inkommande och utgående kablar.

Luckan till kopp-
lingsutrymmet 
öppnas med vred.

Luckor till utrym-
men med spän-
ningsförande delar, 
ej beröringsskyddat 
bakom luckan, har 
varningsskylt och 
öppnas med nyckel 
för trekantslås. 
Nyckel är placerad 
bakom kopplings-
utrymmets lucka.

Vid behov av transformatorbyte:

1. Gör spänningslöst och jorda enligt gällande regler.

2. Frånkoppla jordskenor och anslutna kablar.

3. Ta loss bultarna (4 st) som fäster transformatorernas fästplåt 
 i kapslingens rygg.

4. Nu hänger transformatorpaketet löst i takets spår och är 
 möjligt att dra ut till frontöppningen, en skruv stoppar i 
 ändläget.

Mätfacket 
ska jordas 
genom någon 
av de utvän-
diga, utstick-
ande koppar-
skenorna.

Motståndet för öppna deltat är placerat 
beröringsskyddat på kopplingsutrymmets 
baksida.

Anslutning
A. För in kabeln genom borstlisten.

B. Anslut kabeln på transformatorns kopparskenor 
  med medlevererade bultar.

C. Vid behov att jorda kabelskärm, anslut direkt i 
  mätskåpets jordskena.

D. Fixera kabeln med kabelklämmorna som fungerar 
  som dragavlastning.

E. Kopplingsutrymmets baksida är förberett med hål
  och genomföringar för kablage.

Efter att ha fi xerat facket på plats så kan 
den nedre frontplåten demonteras för att 
förenkla installationen.
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