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Komplement till manual ”Medium-voltage switchgear, Magnefix MD4”. 
Läs först igenom hela manualen. 
 
Allmänt, se bilagd broschyr.  

 
Transport 
- Lösa ställverk får bara transporteras i Eaton Holec´s originalförpackning, engångspall 
med  tillhörande kartong. 
- Monterade ställverk får transporteras i Eaton Holec´s nätstationer NB, MF, 

kopplingsstation MFK och i skåp THF-MF. 
Lagring  
Rent och torrt inomhusklimat i originalförpackning. 
Montage av nät- och kopplingsstation 
Uppställningsplatsen iordningställes av beställaren. Tjälfarligt material urschaktas till 
frostfritt djup. Återfyllnad för monteringsbädd utföres med dränerande, väl komprimerat 
material. Därefter avjämnas bädden med 50-100 mm sand, som avvägs till exakt planhet. 
Vid otjänlig väderlek täckes den färdiga bädden. Sockelhöjd rekommenderas till ca 200 mm. 
Montage av skåp THF-MF i inhysestationer 
Fästes i golv med min. 2 st M8 bultar. 
Kabelanslutning 
Se bilagd anvisning. 
Före drifttagning: Följ alla gängse/interna kontroller och mätningar etc 
- Avlägsna anbringade jordningsdon*. 
- Okulärbesiktiga. 
- Isolationstesta. 
- Slå från lastfrånskiljarna*. 
Skyddsåtgärder för reservfack som saknar ansluten kabel 
- Slå från lastfrånskiljaren och avlägsna eventuella säkringar*. 
- Det synliga brytstället bör täckas med skyddslock, 3 st medlevereras. 
- Anbringa blockeringsskivan och lås med hänglås. 
- Montera isolerrör/tätningsringar och inre/yttre beröringsskydd över kabelanslutningen. 
Alternativt kan kabelsidan jordas med jordningskopplare respektive jordningsdon för 
säkringshållarna. Jordningskopplaren spärras med blockeringsskivan och hänglås. 

Drifttagning: Följ alla gängse/interna rutiner 
- Spänningssätt matningskablar och kontrollera faslikhet*. 
- Spänningssätt ställverkets samlingsskena genom att slå till lastfrånskiljarna*. 
- Sätt i säkringarna för transformatorn/linjen och slå till lastfrånskiljaren*. 
*Se bilagd, inplastad, ”MANÖVER MAGNEFIX MD4”. 
 
Säkringsval och reduktionsfaktor   
 
Vi rekommenderar ”Fullrange/totalområdessäkringar”. 

 
Se bilagd säkringsinformation 12 och 24 kV. 
Vid osäkerhet om max. kabellängd vid matning från säkringsfack kontakta Eaton Holec AB. 
 
Magnefix är ett helisolerat ställverk för uppställning i driftrum. Magnefix får endast 
monteras och manövreras av utbildad och erfaren personal. 
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Underhåll 
Översättning av valda delar ur den engelska manualen kap.6. 
”SYSTEM INSPECTION, MAINTENANCE AND REPAIR” 
 
Beskrivet underhåll i kap.6 kan göras av användarens egen kvalificerade personal. 
Det är viktigt att instruktioner och säkerhetsföreskrifter noga följs. 
 
För större underhåll, t ex byte av kontakter, fjädrar, etc. finns ett speciellt underhållsset, 
beskrivet i en separat manual ”TOOLKIT FOR MAINTENANCE, MAGNEFIX MD4”. 
 
För rengöring, som beskrivs nedan, finns rengörings- och konditioneringsvätskan MAC-05. 
 
Rengöring 
Gör ställverket spänningslöst, jorda/kortslut in- och utgående kablar.  
Ta bort alla apparater, säkringshållare etc. 
 
Insidan 
1.  Blåses ren med tryckluft. 
Utsidan 
1.  Damm och lös smuts avlägsnas med tryckluft eller med mjuk borste. 
2. Isittande smuts, fettbeläggning etc. avlägsnas med MAC-05 på en ren, luddfri, 
 vattenfuktad trasa. Om nödvändigt, använd bensin eller sprit på en ren, luddfri, 
 vattenfuktad trasa. 
3.   Avlägsna spårmärken och hårt isittande smuts med bensin eller sprit på en 

vattenfuktad  slipsvamp typ Scotch Brite. 
 OBS! Bensin, sprit och slipsvamp får ej användas på plastdetaljerna, dessa skall bytas 
 om de har större skador. 
 

VARNING! 
Andra rengöringsmedel får inte användas, de kan förstöra de syntetiska materialen som 
används. Handskas försiktigt med bensin eller sprit beroende på att de är lättantändliga. 

 
5. Torka ställverket helt torrt med en ren, luddfri trasa. 
6. Applicera ett mycket tunt skyddande lager konditioneringsvätska, MAC-05, på den rena 
 och torra epoxyytan. Polera tills en klibbfri, fuktavvisande och skinande yta uppnås. 
 
 
Rekommenderade underhållsintervaller 
Underhållsintervallerna är beroende av den yttre miljön och driften av ställverket. 
Magnefix MD4 är underhållsfritt i 20 år i våra stationer (NB, MF, MFK) eller  
skåp (THF-MF) och vid normala driftförhållanden enligt IEC 694. 
Därefter är underhållet rengöring och eventuellt byte av kontakter. 
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Underhåll 
 
Utbyte av ljusbågskammare och ljusbågskontakter  
i den fasta delen 

 

 

Vid normal användning enligt IEC 694, behöver inte 
ljusbågskammare och ljusbågskontakter bytas. 
 
FÖRE ARBETE! 
Gör ställverket spänningslöst, jorda/kortslut  
in- och utgående kablar. 
 
För byte eller inspektion (huvudkontakt) finns det två 
specialverktyg. 
1 för ljusbågskammare (1.1.5) 

2 för ljusbågskontakt (1.1.6) 
 
Kontrollera att ljusbågskammare och ljusbågs-
kontakten är riktigt monterad, genom att jämföra 
måttet till epoxykanten med en annan fas.   

 
Huvudkontakt 
Huvudkontakt som genomgåtts av en kortslutningsström skall inspekteras. 
 
Vid mindre brännskador, putsas huvudkontakten av, eventuella metallstänk borttages, 
ljusbågskammare och ljusbågskontakt utbytes. 
 
Vid större skador där huvudkontakterna eller andra delar måste bytas ut,  
kontakta Eaton Holec AB för instruktioner, reservdelar etc. enligt separat manual ”TOOL 
KIT FOR MAINTENANCE, MAGNEFIX MD4”.   
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Kabelanslutning Magnefix MD4 
 
Läs först igenom hela anvisningen. 
 

Endast plastkablar, enledare eller partskärmade 3-ledare får användas,  
typ Al/Cu 25-240 mm2, RM/RE. 
 

Följande material medlevereras per fack: 
 

A. 3st Tätningsringar, monteras i isolerrör B 
 

B. 3st Isolerrör, längd 450mm (OBS! Ny förlängd typ) 
 

C. 3st Gummikoner (genomföringar) 
 

D. 2st Inre beröringsskydd, monteras över isolerrör B 
 

E. 2st Yttre beröringsskydd, monteras över inre beröringsskydd D 
 
Sats med kabelskor, F, typ Magnefix och klämring, G, beställs separat. 
Krympslang (kallkrymp) erfordras ej vid användandet av förlängda isolerrör och har 
därför utgått.  

B 

F-G 

bild 1 b ild 2 b ild 3 

b ild 4 b ild 5 b ild 6 

D E 

A C 
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Kabelanslutning Magnefix MD4 
 
Börja med innersta fasen L1-R och gör den färdig enligt anvisning pkt.1-4. 
Fortsätt med L2-S och därefter L3-T. 
Avsluta med punkt 5. 
 

Pkt.1 
• Passa till och skala upp kabeln Al/Cu enligt instruktionen för 

skruvkabelskorna. 
Se till att skärmen räcker ner till jordskenan (med råge). 
Kabelskon ska överlappa anslutningspinnen 20-23mm och med  
3-6mm expansionsutrymme till epoxin, se bild 7. 

• Montera ändavslutet. OBS! Ingår ej i leveransen. 
Ändavslutens längd varierar beroende på fabrikat, gemensamt är att 
underkanten på ett ändavslut aldrig får hamna utanför isolerrörets nedre del. 
Tejpa ner kabelskärmen längs kabeln. 

• ¨Skruvpressa¨ kabelskon enligt instruktion. 
 
 

Pkt.2 
• Anpassa uppklippet i gummikonan C till aktuell kabelarea och för konan  

över kabeln med spetsen nedåt, se bild 8. 
 

bild 7 b ild 8 

3-6mm expansionsutrymme 
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Kabelanslutning Magnefix MD4 
 

Pkt.3 
• Trä isolerrör B, med text ¨Bottomside¨ nedåt, inkl. monterad tätningsring A    

 över kabeln, se bild 9. 

• Trä klämring G inkl. stoppskruv över kabelskons smala del och montera 
kabelskon på ställverkets anslutningspinne för fas L1, se bild 9. 
OBS! Kabelskon ska överlappa anslutningspinnen med 20-23mm, 
3-6mm expansion (enligt bild 7). 

• Se till att stoppskruven går emot anslutningspinnen och dras fast med 15Nm. 
 
 

Pkt.4 
• Tryck upp isolerrör B (de två ringarnas avfasning ska vändas bakåt/framåt 

över den fasta epoxi-delen.  
Se till att tätningsringen A går över gummiringen och  
ända upp till epoxi-kanten, se bild 10 

 
 

bild 9 b ild 10 
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Pkt.5 
• Montera det inre beröringsskyddet D, börja med det bakre, genom att lyfta de 

svarta hakarna och klämma fast det över epoxi-kanten och de 3 isolerrören B. 
OBS! Isolerrörens översta ringar ska låsas av beröringsskyddet D. 

• Montera det yttre beröringsskyddet E, börja med det bakre, genom att klämma 
fast det över det inre skyddet D och lås det med hakarna. 

• Dragavlasta kablarna fasvis, delade med samma mått som anslutningen i 
Magnefix-ställverket. 

 
 

bild 11 b ild 12 
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SÄKRINGSINFORMATION 12 och 24 kV   
 

SÄKRINGAR generellt 
 
Typ ”Back up”  
har det största ”brytosäkra området” och de största wattförlusterna. 
Användning: Kortslutningsskydd. 
Förutom säkringens märkström och utlösnings kurvor, bör man kontrollera att kortslutnings-strömmen 
”räcker till” och att wattförlusterna ej överstiger ställverkstillverkarens anvisningar. 

 
Typ ”General purpose” (ej vanlig i Sverige)  
har ett mindre ”brytosäkert område” och mindre wattförluster än typen ”Back up”.  
Övrigt, se ”Back up”. 

 
Typ ”Fullrange”  
har inget ”brytosäkert område” och de minsta wattförlusterna. 
Användning: Kortslutningsskydd och överlastskydd. 
Övrigt, se ”Back up”. 

 
SÄKRINGSVAL  SVS 12/24 kV och Magnefix 12 kV 
 
- Max. transformator stl. 800kVA. 
- SVS 12/24kV: Säkringens slagstift vänds uppåt mot säkringshandtaget. 
- Magnefix 12kV: Säkringar med eller utan slagstift kan användas.      
  Inget krav på slagstiftets placering.  
 
Samtliga säkringstyper ovan, som är konstruerade och provade enligt IEC 282-1 och med 
dimensioner enligt DIN 43625, kan användas. 
Välj säkring enligt säkringstillverkarens rekommendationer och använd vår tabell, 
sida 2, för att bestämma reduktionsfaktorn (använd wattförlust vid säkringens märkström och 
märkspänning). Reduktionsfaktorn multipliceras med säkringens stämplade märkström och därmed 
får man fram den högsta ström, som just den säkringen får belastas med i SVS och Magnefix 
ställverken. 
Ex. SIBA ”Back up” 63A/12 kV. Wattförlust 102W = reduktionsfaktor c:a 0,8 x 63A = 50,4A. 
 
Högsta ström max.   
Säkringsfack 12 kV 

(A) 
24 kV 

(A) 
SVS, lång säkr.hållare 61 36 
SVS, kort säkr.hållare 59 -- 
Magnefix 59 -- 

 
Byte av säkring 
Vid ett eller två säkringsbrott skall samtliga tre säkringar bytas. 
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Reduktionsfaktor 
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Magnefix 
 

Brytarfack: 
Spänningsprovare Spets Inköpsställe 
KP Karl Pfister 
363 291-291 E42 090 28 E42 090 40 Elargenturer 08-7240150 
   Ahlsell 040-380380 
 
Ragnar Stålskog TAG 2000/5000 E4209037  Stålskog 08-59421180 
  MDE400  
 
 
Faslikhetsprovare Spets Inköpsställe 
KP Karl Pfister E42 090 40 E42 090 40 Elargenturer 08-7240150 
(Enpolig) SPCC  Ahlsell 040-380380 
 
Ragnar Stålskog TAG 5000 E4209037 Stålskog 08-59421180 
  MDE400  
 
 

Säkringsfack:  
Spänningsprovare Spets Inköpsställe 
Ragnar Stålskog TAG 2000/5000 E4209103  Stålskog 08-59421180 
  HCE 400  
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