
Deze instructie geldt voor de siliconen constant vermogen verwarmingskabel zonder
aardmantel.

Afwerken van het einde van de kabel:

1) Knip de kabel 30mm achter een
knooppunt door.

2) Snij 10mm van de mantel voorzichtig
in met een stanleymes en verwijder
de mantel voorzichtig.

3) Je ziet nu de weerstandsdraad die
om de aders is gewikkeld.

4) Verwijder de weerstandsdraad en
knip één ader 5mm af.

5) Neem nu de zwarte siliconen
einddop (30mm) en doe hier een
klein beetje hittebestendige
siliconenkit in.

6) Schuif de siliconen einddop over de
kabel en duw deze aan.

Afwerkinstructie siliconen verwarmingskabel



Aansluiten op een voedingskabel:

1) Knip de kabel door tussen twee
knooppunten en zorg dat je min.
60mm van een knooppunt blijft
verwijderd. Snij na 50mm de mantel
rondom voorzichtig in met een
stanleymes.

2) Door de mantel ook voorzichtig over
de lengte in te snijden kan de mantel
makkelijker worden verwijderd,
zonder de weerstandsdraad uit de
kabel te trekken.

3) Je ziet nu de weerstandsdraad die
om de aders is gewikkeld.

4) Verwijder de weerstandsdraad tot
aan de mantel en knip deze af en
knip tevens van één ader 25mm af.

5) Strip beide draden 8mm. 6) Knijp de stootverbinders op de aders
(gebruik de rode of blauwe
stootverbinder, afhankelijk van de
draaddikte van de aansluitkabel).



7) Schuif de krimpkous ø9x160mm
over de verwarmingskabel.

8) Knijp de aansluitdraden met de
stootverbinders vast.

9) Verdeel de krimpkous evenwijdig
over de verbinding en krimp deze
m.b.v. een heteluchtpistool.

10) De verwarmingskabel is nu gereed
om aangesloten te worden op een
geschikte voedingsbron.

Aansluiten op een lasdoos of thermostaat:
Volg stap 1 t/m 3 en volg daarna onderstaande stappen.

4) Schuif de krimpkous ø9x55mm over
de verwarmingskabel.

5) Trek de draden uit elkaar.

Krimp de krimpkous m.b.v. een
heteluchtpistool en knijp deze in het
midden dicht met een puntbektang.

Knijp draadbussen op de aders en de
kabel is gereed om op klemmen aan te
sluiten.
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