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Eksempel på forbindelses materialer fra Klauke

Klauke står for presning af power forbinderes
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• Mest brugt I lav og mellem forsyning

• Kabelsko, muffer, kabeltyller samt speciel løsninger

• Forbindelser er primært udført med presning

• Mest anvendte materialer er kobber, aluminium og

aluminiums legering



Primære brug af Klauke forbindelses materialer
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En leverandør, mange anvendelses områder

• El branchen

• Tog branchen

• Forsynings branchen

• Tavlebygger

• Jording/Lynafledning

• Forsynings branchen

• Special løsninger

– Kemi industrien

– Mad industrien

– Ovne



Brug i el-tavler
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Dette er en general betragning

Forsynings forbindelser som for

eksempel hovedforsyning og

kredsløb med højt

strømgennemgang bliver primært

udført med rør kabelsko

Relæer til styring er for det meste

forbundet med tyller

Afbryder/kontakter er for det meste

forbundet med isoleret forbindere. 

Nogle gange bliver isoleret materiel

også brugt ved relæer

Kabel tyller bliver brugt ved

terminaler

Jording bliver ofte udført med lodefri

terminaler

Skinner er hyppist forbundet med rør

kabelsko
Switch gear med lav

strømgennemgang bliver ofte

forbundet med tyller



Standarder



Ledere i følge IEC 60228/DIN EN 60228/ 
VDE 0295

Worldwide standard, mange navne, same indhold
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• Ovennævnte standarder er alle enslydende

• Klassifisering i 4 forskelige former

– Klasse 1 masiv

• For fast oplægning

– Cu 0,5-16mm²

– AL cirka 10-400mm²

– Klasse 2 flere koret kompakte og ikke kompakte

• For fast oplægning

– Cu 16-1.000 mm²

– Al 25-500 mm²

– Klasse 5 mange koret

• Tavlebygger, Tilledninger

– Klasse 6

• Tilledninger til bevægende maskiner med høje strømme, 
for eksempel kraner, galvanisering og svejse anlæg



Leder former i følge
IEC 60228/DIN EN 60228/ VDE 0295

Worldwide standard, mange former, same indhold
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Sektor formet ledere I følge
IEC 60228/DIN EN 60228

Uden rundpresning vil lederen ikke passe I kabelsko eller muffe
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• Sektor formet ledere i følge standarden er kun

tilgængelige I klasse 1 og 2 ledere

• Kobber fin koret I sector form er meget sjælden og ikke i 

følge standarden

• Sektor formet ledere skal rundpresses inden presning i 

forbinder

– Kobber og Aluminum sektor formet ledere I klasse 1 skal
rundpresses med pressebakker

– Kobber sektor formet ledere klasse 2 skal påføres tylle som passer til
kabelsko eller muffer

– Aluminum sektor formet ledere klasse 2 skal rundpresses med 
pressebakker

• Findes I det tekniske appendix I kataloget



Oversigt på godkendelses standarder

Mange godkendelser
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• IEC - International Electrotechnical Comission

• Worldwide active/valid with few exeptions

• Focus on electrical standards

• Interesting for utility companies

• UL – Underwriters Laboratories

• CSA Group – Formerly Canadian standard organization 

• Northern American standards

• UL and CSA standards are harmonized

• Commercial companies

• Defines only tests. Online Databases available.

• Important for customers who are selling to Canada or the USA, sometimes also middle East

• DIN – Deutsches Institut für Normung

• Valid in Germany and sometimes used in countries next to it

• Defines designs and tests

• DNV – GL 

• Originated out of an amalgation of DNV and GL

• Provides certifications for the usage of material in aggressive enviroments

• Interesting for  dockyards, wind power (on & offshore) and oil platforms



Gennemgang af IEC 61238-1 test

En meget kompliceret test
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• Testen viser

– Egenskaber efter aldring

– Kortslutnings kompatibilitet (Kun test metode A, metode B er uden kortslutning)

– Mekaniske evner

• Elktriske del

– Klasse A (kortslutningssikker) 

– 1000 opvarmnings repetationer

– Temperatur mellem 120-140°C

– 14 modstand målinger

• Kortslutning

– Efter de 200. opvarmninger

– 6 kortslutninger

– 35°C til 250°C på 1 sekund

• Mekanisk del

– 3 prøver

– Prøven skal holde styrken I 1 minut

– Bevis for den mekaniske forbindelse

• Styrke

– Kobber 60 x tværsnit

– Aluminium 40 x tværsnit

– Eksempel: 10mm² kobber 600N I 1 minut

• Fordele for kunden

– Lav modstands forbindelse

– Non-age forbindelse

– Forbindelsen er modstandsdygtig overfor kortslutninger (Vigtigt I installationer I områder uden forsikring for forbinderen, for eksempel transformere)

• Klauke test er udført I et international acepteret labratorie



IEC 61238-1 test certifikater

Test certifikater kan udleveres til kunden
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UL486a-486b 
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• Hamoniseret med CSA standarden

• Standarden er skabt af et firma

• UL Certifikation er spiltet I test, opmærkning og benævnelse I UL databasen

✓ Testen

✓ Statisk varme for kobber (varme endtil maximal temperature er opnået)

✓ Gentagende opvarminger for aluminum (500 gange endtil maximal temperature opnås)

✓ Træktest I 30 minutter

✓ Opmærkning

✓ Varetype skal være på alle forbindere, hvor det er muligt grundet størrelsen..

✓ Leverandør ID skal være påført alt materiel 

✓ Manualen skal være inkluderet I hver pakning

✓ På pakningen skal der være påført UL mærke

Ikke kun testen er vigtig. Man skal opfylde mange forskellige krav



UL database
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• Alle dele som er official listet kan finds her

• Certifikation er kun gyldig når brugeren burger UL listet værktøj og forbinder, som er testet
sammen

• UL databasen er gratis, men kræver en registrering

Open Database, easily to check to listed articles of every company 



Klauke System



Klauke system
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Certifikater og pålidlighed kun som et system

Leder Rigtig forbinder Presseværktøj

Den perfekt certifiseret og pålidlige forbindelse



Klauke System

Sikkert system garantere en god forbindelse hver gang

17

Pressebakker (ikke alt værktøj)

Hydralisk

Værktøj

Forbindelses materialer
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(electro) mekanisk hånd værktøj

• Klauke System fordele for dig som kunde

– En kontakt til alle situationer

– Brug af et testet system

– Certifikater

• IEC 61238-1 (Klasse 2 ledere)

• UL 486a-486b

• CSA-C22.2 No. 291-14 (UL 486F)

• DNV-GL



Forbinder materiel



Produktion af rørforbinder
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1. Skære røret, fjerne krater samt tilføje indføring

2. Flange 

3. Hul standsning, tilskæring og mærkning

4. Fortinning

Simpelt og aligevel kompliceret



Produktion af extruderet sko
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1. Klods efter savning

2. Klods efter Extrudering

3. Hul standsning (Området omkring flangen er stadig en 

klods)

4. Flange



Kabelsko
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Klauke kabelsko og kabelsko I følge DIN er forskelligt udformet

F-serie

Standard R-Serie DIN-serie



Information på kabelsko
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Klauke style kabelsko og kabelsko I følge DIN er forskellige

L- and R-series DIN 46235 Cu series DIN 46329 Al series

Varenummer

Fabrikat ID 

(KL eller K for Klauke)

Tværsnit

Hul størrelse

Fabriakt ID Hexagonal kode nummer i følge

DIN 48083-4

Tværsnit,

Alumium

skælderner mellem

masiv og flerkoret

Hul størrelse



Opmærkning
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• Opmærkning på kabelsko, muffer og bi-metals materiel er
familiære

Kodetal

for sekskant presning

Smalle presning

mærke

(Klauke altid 7mm)

Bredde presnings

mærke

(størrelse I følge

værktøjet)

Fabrikant

ID

Bolthul

Tværsnit ferkoret ledere

Tværsnit

Masiv leder

Rund og sektor form



Presseteknik



Presseteknik
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Sekants Dorn Side dorn

4xdorn Oval Dorn Rund



Presseteknik
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Første presning

Første presning side B

Første presning side A



Brug af katalog



Forbindelses materiale (online katalog)
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Pictogram af materialet

Vigtigt for senere brug i værktøjstabel

Piktogram af leder type

Kompatible ledere

Piktogram af certifikater

Bestået tests (certifikat tilgængeligt) 

Beskrivelse af kabeltyper

Forskellige egenskaber

Fordele ved forbinder

Link til værktøjstabel

Forskellige tilbehørs materialer

Specielle versioner



Værkstøjs/presnings tabel
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Piktogram af materiel

Modsvar et materialer

Værktøjstyper

Mekanisk, electr. mekanisk, hånd hydr., 

batteri drevet hydr., hydr. presnings

systems, hydr. presnings hoveder

Kompatibel tværsnit med værktøjet

Varetype på værktøj

Side på pressehoved. Blank hvis ikke

behøves

Side på værktøj i katalog

Side på pressebakker. Blank hvis

ikke behøves

Presnings profile



Antal presninger
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• Findes I det tekniske appendix I kataloget



Pressebakke oversigt
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Many series



Den perfekte forbindelse



Den rigtige forbindelse for kobber klasse 1 ledere
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Kabel klasse Forbinder

Materiel

Presnings profiler Presseværktøjs vælger Forbinder

materiels test

Klasse 1

E-serie

Klauke garanti

Masive ledere bør ikke presses men enkelt dornpresning



Den rigtige forbindelse for kobber klasse 2
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Kabel klasse Forbinder

Materiel

Presnings profiler Presseværktøjs vælger Forbinder

materiels test

R-serie

L-serie

SG-serie

Klasse 2

Klasse 2 Kompakt

Klasse 5

Flest certifikater, tylle kun nødvendig ved brug af K05 familien



Den rigtige forbindelse for kobber klasse 5 og 6 ledere
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Kabel klasse Forbinder

Materiel

Presnings profiler Presseværktøjs vælger Forbinder

materiels test

Klasse 5

Klasse 6

F-serie

Dornpresning er den bedste presning for klasse 5 og 6 ledere



Den rigtigt forbindelse for kobber klasse 1, 2, 5 og 6 ledere
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Kabel klasser Forbinder

Materiel

Presnings profiler Presseværktøjs

vælger
Forbinder

materiels test

DIN-serie

Klasse 2

Klasse 2 

Kompakt

Klasse 1

Klasse 6

Klasse 5

Ingen reduktioner behøves mere



Den rigtige forbindelse for kabeltyller

37

Kabel klasse Forbinder

Materiel

Presnings profiler Værktøjs vælger Forbinder

materiels test

Kabeltyller

Klasse 6

Klasse 5

Ingen standard presningsprofil



Den rigtige forbindelse for aluminium klasse 1 og 2 ledere
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Kabel klasser Forbinder

Materiel

Presnings profiler Presseværktøjs

vælger
Forbinder

materiels test

Al-serie

Klasse 1

Klasse 2 Ul only tin-plated

Mange versioner, same presning



Kontrol af presning
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Klauke og DIN type kabelsko har forskellig opmærkning

Tværsnit på flancen

og

sekskantspresning

skal være ens

L- and R-serie DIN 46235 Cu serie DIN 46329 Al serie

Kodetal på flange

og i 

sekskantspresninge

n skal være ens



Presseværktøj



Den perfekt forbindelse

Bredt produktprogram til næsten alle opgaver
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• Den  “perfekte forbindelse” med Klauke system

• Bakke afhængigt presseværktøj samt bakkeløst

• Inline og pistol modeller

• Forskellige kræfter 3 Ton, 6 Ton, 12 Ton og 15 Ton

Presning fra 0,14mm² - 630 mm²



Teknisk overblik – Next GEN
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Teknologien til forskellige behov

Motor Stop

MRS

MRS+



Enskaber
43

Hurtigere presning for dig

Hurtig presning



Enskaber
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Hurtigere arbejdsgang

Automatic tilbagetrækning

• Tilbagetrækning af stempel

efter korekt opnåelse af tryk

Manuel tilbagetrækning (MRS+)

• Manual tilbagetrækning med lærings

function (MRS+) for positionerings

kontrol ved mange presninger



Specifikationer
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Komfortabel værktøjs løsning

Arbejslys

Alle værktøjer er certificeret
Double Safety in case of High 

pressure

Pressure Sensor + Safety Valve

Hukommelse for presninger

og værktøj data

Lyd og visuelt

indikering ved service

eller fejl presninger

Clock

350° roterbart hoved



Værktøjets DNA
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Hvordan forstås mærker på værktøjet

Firmware af print

Garanti seal

Adresse mærke på Klauke

Serialnummer + kode for produktions dato 

Medarbejder kode



Forstå værktøjets sprog
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Forstå værktøjet

Battery

Battery

Service

Self protection

Service+Battery

Stopped Crimp

Faulty Crimp



I-press APP
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Easy use of APP 

Register Start APP

Forbind med værktøj with Tool 

▪ Sørg for Bluetooth er tændt

▪ Start App

▪ App siger aktiver værktøj



I-press APP
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Alle presning og værktøjs informationer vises i APP

Vælg det værktøj du ønsker at forbinde til

• Du har forbindelse, når LED blinker permanent
Se alle data om værktøjet Start et projekt Dokumentation



I-press APP
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Tilpas værktøjet til dit behov

Bakkeløst presseværktøj justeringBakke afhængigt

presseværktøj justering



Dårlige forbindelse



Eksempel
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God presning Under presset Over presset



Kombinationen af kobber og aluminium
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• Galvanisk korrektion ved kontakt med vand

– Anode kobber

– Kathode aluminium

– Electrolyte vand

• Virker som et batteri

– Aluminium plus

– Kobber minus

– Vand syre

• Aluminiums kabelsko bliver ødelagt hurtigt

Korrektionen er synlig meget hurtigt



Typer af forbindelser
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• Aluminum leder på kobber skinne I tørt rum

– Kabelsko I henhold til DIN 46329 fortinnet

– Kun I tørre rum

• Aluminum leder på kobberskinne I vådt rum

– Bimetallic kabelsko (også for udendørs brug)

– Kabelsko med kobber øje

– Fortinnet kabelsko I henhold til DIN 46329 med fortinnet bi-metalskive

• Aluminum leder I kobber klemme

– Pressemuffe med kobber forbindelses bolt

• Aluminums forbinder med kobber leder

– Bimetallisk pressemuffe

• Kobber forbinder på aluminum skinne

– Fortinnet kobber kabelsko med bimetal skive

I alle situationer den rigtige forbinder



Overophedet kabelsko
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Kan have store konsekvenser



Opsumering



Hvorfor Klauke
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• En sikker og pålidlig forbindelse kan kun
garanteres, når forbinder og værktøj er tilpasset
hinanden – Klauke System

• Egne fabrikker

• Special løsninger

• Klauke service og demo muligheder

• Træktest IEC61238-1 og eget testcenter

• Mange certifikater

• Klauke høje produkt kvalitet

• Klauke erfaring I forbindelses løsninger

Kvalitets produkters siden 1879
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