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Alle klemmene har momentskruer som ryker 
av ved korrekt tiltrekningsmoment. 
Klemmene kan åpnes ved hjelp av 13/17 mm 
sekskantverktøy. 

Våre 1kV kabelskjøter er halogenfrie, og er tes-
tet og godkjent til bruk på TXXI veilyskabel fra 
Nexans. Skjøtene leveres i komplett sett, med 
4/5 stk. krympeslanger og mekaniske Al/Cu 
skruhylser. 
I settet medfølger også renseserviett, smergel-
papir og montasjeveiledning.
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Egenskaper
Klemmene har høy IP-grad, og god tetning mot 
leder ved hjelp av fettfylte pakninger som 
legger seg rundt lederen. Klemmene har 
integrert endesmukk for leder som avgrenes. 
Alle kontaktbroer består av fortinnet messing, 
noe som gjør klemmene spesielt godt egnet for 
sammenkobling av Al/Cu.

Melbye leverer komplett utvalg av klemmer og skjøter som er testet og godkjent for 
TXXI veilyskabel fra Nexans. Sortimentet består av isolerte klemmer for skjøting og 
avgrening, samt 1kV kabelskjøter. Produktene finnes i vårt standardsortiment, og er 
lagerført hos alle våre grossister. 

Her er kabelen lagt i sløyfe opp i mast.
Avgrening til sikring er gjort med Iso klemme 2873002.
Enkel, sikker og god tilkobling som gjør at man slipper 
avmantling og koblingsklemmer.
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Isolerte klemmer for avgrening

Skjøter

Isolerte avgreningsklemmer for skjøting
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El.nr. Beskrivelse Type

1166607 Kabelskjøt TXXI 4x25-25mm². MPC-4L25-TXXI

1166608 Kabelskjøt TXXI 4x50-50mm². MPC-4L50-TXXI

1166609 Kabelskjøt TXXI 5x25-25mm². MPC-5L25-TXXI

1166610 Kabelskjøt TXXI 5x50-50mm². MPC-5L25-TXXI

1167445 Kabelskjøt 4x25 - 3/4x6-25mm². MPC-M-4L-1

1167446 Kabelskjøt 4x50 - 3/4x16-50mm². MPC-M-4L-2

El.nr. Beskrivelse Type

2873000 Avgreningsklemme isolert med pigg 2,5-35/16-95 mm2. For skjøting av 25 mm2 
TXXI-kabel.

K332

2873005 Avgreningsklemme isolert med pigg 25-95/25-150 mm2. For skjøting av 50 mm2 
TXXI-kabel.

K335

Komplett med krympeslanger og skruhylser. 

El.nr. Beskrivelse Type

2873001 Avgreningsklemme, isolert med pigg 1,5-6/10-95 mm2. Avansert veilysklemme med 
doble kontaktbroer for avgrening til større belastninger.

K328

2873002 Avgreningsklemme, isolert med pigg 1,5-6/10-95 mm2. Standard veilysklemme for 
avgrening til veilysarmatur.

K439

2873044 Avgreningsklemme isolert for sikring  1,5-10/16-95 mm2. Pakke á 10 stk. K223

2883716 Endesmukk for 16-95 mm2 TXXI-kabel. Brukes ved tuppskjøting av kabel.

2873001 2873002 2873044 2883716

2873000 2873005

1166607/1166608 1166609/1166610 1167445/1167446


