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3M 3M 3M 3M QQQQTTTTEEEENNNN    ––––    72,5 kV U72,5 kV U72,5 kV U72,5 kV UMAXMAXMAXMAX    
(QT = ”Quick Termination”)       

    
    

                        
      3M QTEN endeafslutning med premonterede skørter 

    

ProduktanvendelseProduktanvendelseProduktanvendelseProduktanvendelse    

3M QTEN koldkrymp endeafslutningskit anvendes til kabelendeafslutninger op til 72.5kV for en-leder PEX-kabler 
med kobberskærm i henhold til IEC 60840 04/2004.  
 

IndholdIndholdIndholdIndhold    

• Et stk. silikone koldkrymperør med og påstøbte skørter.  

• Et stk. feltstyrings-koldkrymp (Stress Control) 

• To stk. mindre Koldkrymp silikonerør til brug for forsegling af topbolt og jordtråde.  

• 3M Scotch kobberskærmstrømpe, vinyl- og mastiktape,  rullefjedre, P55 fedt, fingerhandsker, mm - og 
dansk instruktionsvejledning 
 

Bemærk skærmforbinder og topbolt bestilles separat: 
• Topbolt m. skrueforbinder for 300-630 mm2, diameter 30 mm. 3M bestillingsnummer: GE700035860. 

• For andre dimensioner på topbolt kontakt venligst 3M 
 

3M3M3M3MTMTMTMTM    Teknisk InformationTeknisk InformationTeknisk InformationTeknisk Information    
3M Koldkrymp endeafslutning til højspænding 72,5 kV 
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ProduktProduktProduktProdukt----    & anvendelses& anvendelses& anvendelses& anvendelsesinformationinformationinformationinformation    
    

 
AnvendelseAnvendelseAnvendelseAnvendelsesområdesområdesområdesområde    

 
 

Endeafslutningskit 
Produktkode** 

Kabeldimensioner for PEX-kabler Forbinder dimensioner, 
presse- eller skrue  

Diameter 
kabelkappe 

(mm) 

Diameter 
PEX-isolering 

(mm)* 

Tværsnit 
(mm²) 
72,5 kV 

Tværsnit på 
skærm 
(mm²) 

Diameter 
Max. 
(mm) 

96-EP720-2CWS 
 

90 33,0 – 60,0 120 – 1000* 50 70,0 

*) NB: Diameter over PEX isolering er afgørende. Ved mindre eller større PEX diameter kontakt 3M 
**) Beskrivelse af produktkode kan rekvireres ved henvendelse til 3M 
 

 

    
    

ProduProduProduProduktegenskaberktegenskaberktegenskaberktegenskaber    
• Silikone og EPDM koldkrymprørets design gør den velegnet til installation på flere kabelstørrelser. 

• 3M Koldkrymps elastiske egenskaber sikrer en konstant forsegling af muffen – også hvis samlinger og 
kabler udvider sig forskelligt pga. temperatursvingninger afledt af varierende belastning. 

• Der kræves ingen varme, gasbrænder, specialværktøj, forvarmning eller afkøling af muffen under installation 

• 3M Koldkrymp krymper ens hver gang. Der kan ikke krympes forkert. Dette kombineret med er færre 
installationstrin mindsker risikoen for fejl under installation, samtidigt med at den er hurtigere at montere. 

• Kan monteres i temperaturinterval fra - 20°C til + 50°C.  

• 3M QTEN endeafslutnings-kittet kan bruges på kabler med en driftstemperatur på op til 90˚C og en 
kortvarig overtemperatur i nødstilfælde på 130˚C. 

• Passer til presse- eller skrueforbinder op til 70 mm i diameter (Topbolt). 

• Kabeltværsnit fra 120 mm² til 1000 mm². PEX diameter afgørende for anvendelsen. 

• Loddefri jord/skærmforbindelse ved brug af rullefjedre og kobberskærmstrømpe 

• De ydre silikoneskørter på endeafslutningen gør den særlig hårdfør i områder med vejrlig belastning i form 
af megen industri og/eller salttåger mm. 

• Dimensioner på pakning med den komplette endeafslutning 800 x 300 x 300 mm. Vægt 6,5 kg. 
 
 
 

Test af ydeevneTest af ydeevneTest af ydeevneTest af ydeevne    
3M QTEN enkeltleder endeafslutning møder og overgår kravene i IEC standard 60840 04/2004 
Type testrapport kan rekvireres. Test rapport # 2009-124. 
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InstInstInstInstallation allation allation allation     
3M koldkrymp-teknologien muliggør en hurtig, enkel og sikker installation af QTEN endeafslutning. Silikone 
koldkrymprørerme monteres blot ved at trække i plastikspiralen imod urets retning – se illustrationen herunder.  
 
 

 
 

Under installation er det ikke nødvendigt med varme, gasbrænder eller specialværktøj. 3M koldkrymp krymper ens 
hver gang og den tilpasser sig konstant eventuelle temperaturspændinger. Dermed opnås: 
 

• en øget personlig sikkerhed under installation 

• en mindre risiko for fejl under installation 

• kvalitet i samlingen efter installation 
 
Detaljeret dansk instruktionsvejledning for 3M QTEN er inkluderet i hvert endeafslutnings-kit. 
 
 

ProduktidentifikationProduktidentifikationProduktidentifikationProduktidentifikation    
3M QTEN ligeløbsmuffe er mærket med leverandørnavn, kabeltværsnit, spændingsklasse, kabeltype, 
lagerbetingelser og produktkoder . 3M anvender produktkoder til hele sit lav-, mellem og højspændingsprogram. 
Disse koder beskriver produktet og kan rekvireres ved henvendelse til 3M. 
    
LagerbetingelserLagerbetingelserLagerbetingelserLagerbetingelser    

• Lagerholdbarhed på 3M QTEN endeafslutning er 3 år. 

• Temperatur: -40° C til +50° C (kortvarigt maksimalt 60°C ) 
 

LovkravLovkravLovkravLovkrav    
3M QTEN endeafslutning er ikke omfattet af European WEEE og RoHS direktivet, men lever op til deres krav.    
    
EEEElektriske egenskaberlektriske egenskaberlektriske egenskaberlektriske egenskaber    
En endeafslutning udført med 3M QTEN kit er beregnet til 72,5 kV Umax.- QTEN er designet og testet, så den kan klare 
samme eller højere spænding end de kabler endeafslutningen installeres på. QTEN er impulstestet med 325 kV og 
testet med 90 kV i 15 min. 
 

DimensionDimensionDimensionDimension    ((((iiiinstallenstallenstallenstalleret endeafslutning)ret endeafslutning)ret endeafslutning)ret endeafslutning)    

Den installerede endeafslutning er ca. 900 mm i længden. 
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Andre produkter i 72,5 kV UAndre produkter i 72,5 kV UAndre produkter i 72,5 kV UAndre produkter i 72,5 kV UMAXMAXMAXMAX    serien:serien:serien:serien:    

3M ID3M ID3M ID3M ID    Produkt beskrivelseProdukt beskrivelseProdukt beskrivelseProdukt beskrivelse    

TE100050406 3M QS3000 Koldkrymp 3M QS3000 Koldkrymp 3M QS3000 Koldkrymp 3M QS3000 Koldkrymp ligeløbsmuffeligeløbsmuffeligeløbsmuffeligeløbsmuffe    72,5 kV72,5 kV72,5 kV72,5 kV. . . . Type 96-AD630-1(RW) en-leder PEX 
kabel med primær isolering mellem 35,9 og 56,2 mm, kabel tværsnit 150-630 mm2. 

TE100050331 3M QSIII3M QSIII3M QSIII3M QSIII    Koldkrymp Koldkrymp Koldkrymp Koldkrymp ligeløbsmuffeligeløbsmuffeligeløbsmuffeligeløbsmuffe    72,5 kV72,5 kV72,5 kV72,5 kV. . . . Type AC-640-1(RW)  en-leder PEX kabel 
med primær isolering mellem 56,0 og 76,0 mm, kabel tværsnit 500-1000 mm2. 

    

Andre 3M ElAndre 3M ElAndre 3M ElAndre 3M El----installationsprodukterinstallationsprodukterinstallationsprodukterinstallationsprodukter    

3M Koldkrymp til mellemspænd3M Koldkrymp til mellemspænd3M Koldkrymp til mellemspænd3M Koldkrymp til mellemspænding (1 ing (1 ing (1 ing (1 ––––    50 kV)50 kV)50 kV)50 kV)    

• QS20  Ligeløbsmuffe 1 leder 12-24 kV integreret feltstyring og forbinder 

• QS200MB Ligeløbsmuffe 1 leder 12-24 kV integreret feltstyring, forbinder 

• QS200  Ligeløbsmuffe 1 leder 36 kV med integreret feltstyring 

• QS2000 Ligeløbsmuffe 1 leder 12-24 kV    

• QS2000E Ligeløbsmuffe 1 leder 12-24 kV 

• QS2000E Overgangsmuffe Olie/papir til Pex (kold + varmekrymp) 

• QT2-1L  Endeafslutning 1 leder 12-45 kV (sæt til 3 faser) 

• QT2-3L  Endeafslutning 3 leder 12-36 kV (sæt til 3 faser) 

• Berøringssikre stik EPDM & Silkone – T stik og ligestik 

• Fleksibelt formgods ”kålorme” for porcelæn og støbte gummibøsninger 

 

3M installationsmateriel3M installationsmateriel3M installationsmateriel3M installationsmateriel    

• Koldkrymp endekapper (forsegling af kabelende) 

• Koldkrymprør kombineret med tape    

• Scotchcast – støbemuffer ”ubåd” 

• Varmekrymp – tynd, mellem, tyk og off shore godkendt – samt kits for 1,5-95 mm2 

• Scotchlok ”klemstik”  m. fedt. Udendørsinstallationer fx belysning mm 

• Opmærkning – Håndholdt tekstmaskiner PL-serien, Scotchcode  

 

3M 3M 3M 3M Scotch Scotch Scotch Scotch ElElElEl----tapetapetapetape    

• Scotch Tape Vinyl, Isolerbånd – Scotch 33, 88, 780, Temflex 

• Scotch Tape Opmærkning – Scotch 35 & Temflex (vinyl), 9445N (kraftig 
imp. Lærredstape) 

• Scotch Mastik tape – Scotch 2228, 2234 (kabelkappe reparationstape), VM 
tape, Scotch fil  

• Scotch Vulkaniserende tape – Scotch 130C, 23, 70 

• Scotch Universal tape – Scotch 2000 (Elektrikerens “gaffa” tape) let at overrive mm 

• Scotch halvledende-, feltstyrende-, fortinnet kobbernet-, højtemperatur-, glasfiber forstærkede-, 
brandbeskyttende-, aluminiums-, korrosionbeskyttendetape mm. 
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