
FASTLANE®

SMARTE OG OPTIMALE LØSNINGER 
FOR TILKOBLING AV VEILYS
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FASTLANE®

Smarte og optimale løsninger  
for tilkobling av veilys

• Effektiv installasjon

• Plug & play løsning  direkte i veilysmast

• Redusert kabelbehov

• Utviklet i Norge for norske forhold 

For veilys og liknende installasjoner er det nødvendig at løsningene er varige og pålitelige.  
Det vil si at installasjonen må tåle vann og til dels ekstreme klimatiske påkjenninger. Samtidig  
er effektiv installasjon en forutsetning. 

Nexans Norway har utviklet TXXP-RL 1kV 5G50 mm² A til dette formålet - en kabel som er spesielt 
designet for veilys.
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Beskrivelse og bruksegenskaper for TXXP-RL 1kV 
5G50 mm² A:

Kabelen er beregnet for veilys og liknende installasjoner med 
behov for flere avgreininger. Den er konstruert for å kunne 
tilkobles avgreininger til veilys fortløpende langs sin lengde.

Tilkoblingen kan utføres hvor som helst på kabelen, men må 
kun utføres med egnet konnektorsett og verktøy. Ved bruk av 
konnektorsett skal ikke kabelen kuttes, men koblingene utføres 
direkte på kabelen gjennom ytre kappe og isolasjon på hver 
enkelt leder ved hjelp av egnet borejigg. TXXP-RL 1kV 5G50 
mm2 A fungerer som stamkabel, med avgreininger til hver 
enkelt mast/lyskilde. Det er likefullt mulig å benytte kabelen 
som tradisjonell kabel (med kutting/avmantling/tilkobling).

Kabelen er dobbeltisolert, hver fase har isolasjon og en ytre 
kappe, og kan legges direkte i bakken. Systemet tilfredsstiller 
IP67. Kan også leveres som halogenfri og selvslukkende 
utførelse (TXXI-RL).

Konstruksjon og teststandard:

NEK IEC 60332-1-2, IEC 60228 

Tekniske data, konstruksjon:

Ledermateriale: Aluminium

Isolasjon: PEX

Ytre kappe: PVC

Senterfylling: Optorør

Fasefarger: Svart, Brun, Grå, Blå, Gul/Grønn

Tekniske data, elektriske egenskaper:

Strømføringsevne (i luft): 165A

Strømføringsevne (nedgravd i bakken):  180A

Maks. tillatt kortslutningsstrøm: 4500A

Ohmsk motstand ved 20 °C:  0,641 Ohm/km

Induktans: 0,27 mH/km

Mekaniske egenskaper:

Minimum installasjonstemperatur: -10 °C

Leveringsform:  Trommel K20

Maks. tillatt strekk v/legging: 7,5 kN

UV-resistent:  Ja

Dimensjonsegenskaper:

Antall ledere: 5

Ledertverrsnitt: 50 mm2

Betegnelse Lederform Lederdiameter 
mm

Diameter over 
en leder

Ytre diameter 
mm

Vekt
kg/100m

Lengde
m Nexans art.nr.

TXXP-RL 1kV 5G50 mm² A Rund entrådet 8,0 12,8 35,6 98,0 1000 10221010

For ytterligere detaljer, ref. datablad for TXXP-RL på www.nexans.no.

TXXP-RL 1 kV 5G50 mm²
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Beskrivelse og bruksegenskaper for PFXP-RL 1kV 3G2,5mm²

Kabelen benyttes til avgreining i Fastlane® systemet. Kabelen har dobbeltisolerte ledere.

Konstruksjons- og teststandard

CENELEC HD 603-3J, NEK IEC 60332-1/EN 50265 

Tekniske data, konstruksjon:

Ledermateriale: Kobber

Isolasjon: PEX og PVC

Fyllkappe: Ekstrudert PVC

Ytre kappe: PVC

Fasefarger: Brun, Blå, Gul/Grønn

Tekniske data, elektriske egenskaper:

Ohmsk motstand ved 20 °C:  7,41 Ohm/km

Mekaniske egenskaper:

Minimum installasjonstemperatur: 0 °C
Leveringsform:  Trommel K7

PFXP-RL 1kV 3G2,5mm²
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KONNEKTORSETT

Et konnektorsett inneholder utstyr for montasje av en enkelt lysmast; konnektorkabel, metallstrips med fjær, nylonstrips, beskyttelses-
muffe og monteringsanvisning. 

Det finnes to hovedtyper sett, et for pluggbar tilkobling i veilysmast og et beregnet for tradisjonell tilkobling i klemmer eller tilsva-
rende. Videre finnes sett med ulike lengder på tilkoblingskabelen, alle med tverrsnitt 3G2,5 mm2. 

Tabellen viser ulike konnektorsett (lengde og tilkoblingstype):

Betegnelse Nexans art.nr.

Konnektorsett med 1m kabel 10239121

Konnektorsett med 1m kabel m/plugg 10239122

Konnektorsett med 8 m kabel 10239533

Konnektorsett med 8 m kabel m/plugg 10239844



6

Verktøykoffert
Benytt vår komplette verktøykoffert, med alt nødvendig utstyr for rask 
og effektiv installasjon. Beskyttelsesmuffe er ikke inkludert.

Betegnelse Nexans art.nr.

Nexans Verktøykoffert m/innhold 10239845

Følgende er inkludert i kofferten:

• 1 stk. beholder for trykkluft (400 ml), for rengjøring av kontaktpunkter
• 50 stk. metallstrips med fjær. Sikrer god elektrisk kontakt og holder kontaktpunktene 

på plass.
• 1 stk. verktøy for montasje av metallstrips.
• 2 stk. spesialbor, for boring i kabel og grunnlag for kontaktpunkter.
• 1 stk. borejigg, for riktig posisjonering og boring/utførelse av kontaktpunkter
• 1 stk. dybdemåler for kontroll av kontaktpunkter
• 10 stk. blindplugger, for kontaktpunkter som ikke skal tas i bruk.
• Silikon (ikke-korroderende)

1. Verktøykoffert

6. Borejigg

2. Trykkluft

7. Dybdemåler

3. Verktøy for metallstrips

8. Blindplugg

4. Borr, sett á 2 stk.

9. Silikon (ikke-korroderende)

5. Metallstrips m/fjær

10. Beskyttelsesmuffe

TILBHEHØR OG UTSTYR

Tilbehør og utstyr som kan kjøpes separat
Følgende tilbehør og utstyr kan kjøpes separat:

Betegnelse Nexans art.nr.

1. Verktøykoffert (tom) 10239847

2. Trykkluft 10239846

3. Verktøy for metallstrips 10239848

4. Spesialbor, sett á 2 stk. 10239849

5. Metallstrips med fjær 10239850

Betegnelse Nexans art.nr.

  6. Borejigg 10239851

  7. Dybdemåler 10239852

  8. Blindplugg 10239853

  9. Silikon (ikke-korroderende)

10. Beskyttelsesmuffe 10239854
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Rengjør hovedkabelen så den er fri 
for smuss og vann, og monter deretter 
borejiggen over kabelen så fargemarke-
ringene stemmer med kabelen.

Lukk borejiggen og skru den fast. Bruk det 
medfølgende spesialboret for å lage hull 
i de foretrukne lederene. (Bor til kragen 
stopper i jiggen).

Kontroller dybden på de borede hullene 
med dybdemåleren. Dybde fra topp av 
isolasjon til bunn 4 - 5,6 mm. Den røde 
ringen skal komme fullstendig til syne 
på toppen av dybdemåleren. Silikon 
(ikke-korroderende) påføres i bunnen 
av de borede hullene slik at transparent 
isolasjon dekkes.

Åpne borejiggen og blås bort støv og 
metall spon med trykkluft.

Fest konnektorkabelen til hovedkabelen 
med nylonstrips. Ta av beskyttelsesfilmen 
på konnektoren og monter de på hoved-
kabelen. Bruk medfølgende metallstrips 
til å feste konnektoren til hovedkabelen. 
Fjærblad på strips, skal spenne på under-
siden av kabel.

Stripspistolen brukes for å sikre at me-
tall-stripsen blir riktig strammet, samtidig 
som den kapper. Innstilling: HVD (7-8)

Dette gjøres på alle 3 konnektorene. Lag hull i utsparringen på den siden 
konnektorkabelen skal ut, og monter 
beskyttelsesmuffen.

Montér et nylonstrips på hver side av  
beskyttelsesmuffen for å sikre den.
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Rød ring skal synes

MONTERINGSANVISNING



Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Nor-
ge, og er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspent sjøkabelsystemer. 
Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsanlegg på Rognan, Langhus og i Halden. 

Med røtter tilbake til 1915 har vi steg for steg tatt teknologien videre og utviklet oss i takt med 
samfunnets endrede behov. Fra vi la vår første kraftkabel i 1919, har vi gjennom våre tele- og 
kabelløsninger bidratt til utviklingen av samfunn og forbedring av menneskers livskvalitet. Vi har 
vært med på å bygge landet, og vi har knyttet folk og nasjoner sammen.

Selskapet har om lag 1600 ansatte og er en del av Nexans konsernet med kommersiell 
virksomhet over hele verden og produksjon i 34 land. Konsernet sysselsetter mer enn 26 000 
medarbeidere og er notert på børsen i Paris. 

Den globale etterspørselen etter energi vokser med 35 prosent mot 2035, og fornybar energi 
utgjør en stadig større andel av denne økningen. Gjennom et tett samarbeid med våre kunder 
skal vi i Nexans fortsette å utvikle, produsere og levere produkter og løsninger som bidrar til å 
løse morgendagens behov, og skaper en god og bærekraftig fremtid. 

NEXANS BRINGS ENERGY TO LIFE

Klikk deg inn på www.nexans.no for mer informasjon!

Nexans Norway AS
Postboks 6450 Etterstad, 0605 Oslo 
Besøksadresse: Innspurten 9, Helsfyr
Telefon: 22 88 61 00 - Faks: 22 88 61 01
www.nexans.no
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