
Ny teknologi til 
berøringssikker tilslutning 

i højspændingsanlæg til 
lands og til vands

Find os her og bliv inspireret:

I takt med at kravene til netværksinfrastrukturen stiger, stiger også 
efterspørgslen efter mere fleksible, plads- og tidsbesparende løsninger til 
ændringer og udvidelser af eksisterende transmissionsanlæg. 
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Ole Nørlem

Produktchef, WEXØE A/S Power Division

M: 2166 9787

onr@wexoe.dk

https://www.linkedin.com/company/wexoe-as/
https://www.youtube.com/channel/UCad_H7PvhoJnOsw-QOrGJIA
https://www.wexoe.dk/


Wexøe at a glance…

Established

1958
A Danish privately owned 

company with +60 years in  
continuous operation

Main office, Værløse
- 25 mins north of Copenhagen

Regional office, Vejle (Jutland)

75 dedicated employees

+3,000 
m2

Warehouse & Workshop

OUR DNA
We are the strongest 
Danish partner, respected 
for our quality brands, our 
service offerings and our 
skills and competencies in 
custom solutions. 

Our 
Values

Courage
Insight 

Dedication

Power

12%

Industry

40%

Solutions

13%

Installation

35%



Wexøe A/S Power Division – kort fortalt…

Etableret
1958

Elforsyning

48%

Banen

22%

Industri

19%

Installatør

er

7%

Grossister

4%



Select Customers in the Industry segment



Hvorfor er dagens emne relevant?

Elforsyningsbranchen befinder sig midt i den 

største forandring i sin historie. 

I Danmark ligger fokus på kabellægning og 

forstærkning af forsyningsnettet, således at det 

er optimeret til fremtidens grøn energi. 

Store investeringer i infrastruktur, som metro, 

letbane, nye jernbanestrækninger, 

samt elektrificering af eksisterende. 



Produkter – elforsyning
Produktion / Transmission 50 – 60 - 132 – 150 – 400 kV

Endeafslutninger.
Isolatorer, luftledninger,

hænge- og støtte.
Såvel åbne afslutninger (300 kV) 

eller stik (420 kV)



Et canadisk forsyningsselskab
undersøgte årsagerne til strømsvigt. 

12,0 % Alle andre årsager 

Her er resultatet af dets undersøgelse:

38,3 % Løse kontakter eller kontaktdele

17,4 % Fugt

10,4 % Ledningsforstyrrelser (alle undtagen lynnedslag)
9,9 % Defekt eller utilstrækkelig isolering

7,3 % Fremmedlegemer / kortslutningsforhold

2,4 % Overbelastning / utilstrækkelig effektkapacitet

2,2% Aflejring af støv, sand og olie



Strømoverføringskapacitet
Almindeligt princip: Kontaktflader

✓ Elektrisk kontakt gennem skarpe forhøjninger

✓ Kun 5% af den tilsyneladende overflade bærer strømmen

PFISTERERs løsning:

➢ Linjekontakter til overføring af strømmen
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Stik-forbindelser 1

Stik-forbindelser.

- udgør den nemme og hurtige løsbare forbindelse af 

elektriske enheder.

Alle stik har to forbindelser

– mellem han/hun part

– den videre forbindelse til ledninger, skinner eller ?

Moderne stik i elforsyning er baseret på punkt/linje 

kontaktprincippet og fjederpåvirkede kontaktflader.

Desuden udnyttes den aksiale bevægelse der med 

friktion/gnidning er med til at sikre ”rene” kontaktflader.

PLUG

CONNEX



Stik-forbindelser 2

Dias 24 Gode forbindelser 2015

Stik-forbindelser.

Lamel bånd i f.eks. CONNEX stik skaber en kontakt der 

kan overføre større strøm end det tilsluttede kabel.

Multi-

lamel 

glidering

Hun-stikkets

kontaktdel

Han-stikkets

kontaktdel

Wexøe Power tilbyder stik-tilslutninger fra lavspænding 

(herunder ”elektronik-spænding”) via mellemspænding til 

højspænding – 550 kV.



Tør, stikbar HV kabeltilslutning til transformere og GIS 
anlæg.

Indeks.

✓ Fordele ved stikbare kabelafslutninger 2

✓ CONNEX produktprogram 5

✓ Technologi: Sådan virker det. 5

✓ Eksempler 3



Fordele ved et stikbart system: Fleksibilitet
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■ Fleksibilitet bliver mere og mere vigtig, også for 

højspændingsudstyr

■Meget kort tilslutnings- og frakoblingstid

■ Ingen håndtering af olie eller gas på stationen takket være den 

tørre opbygning

■ Nem skift mellem kabel- eller luftledningstilslutning

■ Et komplet udvalg af stikkomponenter står til rådighed.

■ Gennemføringer (hun-stik) installeres fra transformer- hhv. GIS-

producenten



Fordele ved CONNEX
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■ Kort installationstid på stationen med fabrikstestede komponenter

■ Valgfri installationsretning – vandret, lodret (fra oven eller fra neden)

■ Kompakt design tillader små tilslutningsrum.

■ Vedligeholdelsesfri

■ Berøringssikker = maksimal sikkerhed

■ Vandtæt og godkendt til offshore brug.

■ Installationsvejledninger tilpasset det aktuelle kabel. 

■ For alle kunsstofkabler.



Et universelt tilslutningsinterface
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Ikke blot designet til kabelstandarder. CONNEX gennemføringerne er en integreret del 

af transformer- og GIS verdenen.

Cable termination

Testing: IEC 60840 and IEC 62067

Transformer
Testing: IEC 60137
Housing: EN 50299

GIS
Testing: IEC 62271-203
Housing: IEC 62271-209



CONNEX Produktområde – Medium Voltage
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24 kV

0

250A

70 mm²

11.9 mm / 

23.5 mm

36 kV

1

630A

240 mm²

20.1 mm / 

31.5 (36.0**) mm

42 kV

2

800A

325 mm²

22.3 mm / 

36.0 (44.0**) mm

42 / 52 kV

3 / 3S

1250A

630 mm²

36.0 mm / 

46.0 (55.0**) mm

Størrelse

IN

Tværsnit *

Maks. Diameter 

over lederen / 

isolationen

* Tværsnit kun gyldig såfremt værdierne for maks. diameter for leder og isolation respekteres.

** Diameter gælder kun for stik uden kapacitiv spændingsudtag.



CONNEX Produktområde - High Voltage
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72.5 kV

4

2500A

1600 mm²

55.4 mm / 

78.0 mm

145 kV

5S

2500A

1600 mm²

55.4 mm / 

76.0 mm

170 kV

6

2500A

2500 mm²

64.9 mm / 

110.5 mm

245 kV

6S

2500A

2500 mm²

64.9 mm / 

113.5 mm

Størrelse

IN

Tværsnit *

Maks. Diameter 

over lederen / 

isolationen

* Kun gyldig såfremt værdierne for maks. diameter for leder og isolation respekteres.



CONNEX Produktområde - Extra High Voltage
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300 kV

7

4000A

3000 mm²

72.5 mm / 

131.0 mm

Størrelse

IN

Tværsnit *

Maks. Diameter 

over lederen / 

isolationen

420 kV

8

4000A

3000 mm²

72.5 mm / 

131.0 mm

362 kV

7S

4000A

3000 mm²

72.5 mm / 

131.0 mm

550 kV

9

4000A

3000 mm²

72.5 mm / 

131.5 mm

* Kun gyldig såfremt værdierne for maks. diameter for leder og isolation respekteres.



Det mest omfattende program 
på markedet.
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Kabelstik op til 550 kV

Connectors up to 550 kV

Midlertidige kabelforbindelser

Temporary Cable Connections

Forbindelsesmuffer op til 550 kV (SF6) 

Connection Joints up to 550 kV

Epoxy muffer op til 170 kV.

Cast Resin Joints up to 170 kV

Vinkelmuffer op til 362 kV.

Elbow Joints up to 362 kV
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Jordingstilslutning

Earthing Cap

Gasisoleret blinddæksel (kun til test)

Gas-Insulated Blind Cover (only for

testing)

MV multitilslutningssystem op til 52 kV Mu

ltiple Connection System up to 52 kV

Strømtest stik

Current Testing Plug

Blindstik (spændingsfast)

Dummy Plug

Jordings- og kortslutningsenhed.

Earthing and Short-Circuit Devices

Det mest omfattende program 
på markedet.



Strømoverføringskapacitet
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Det kontaktskabende system i CONNEX 
kabelstik

Kontaktkonus (1)

■Lameller fungerer som linjekontakter

■Tillader bevægelse af lederen

■Skaber kontakten til gennemføringen 
(hun-delen)

• Preskonus (2)

■Linjekontakter med riller påindersiden

■Kontakt mellem konus og kablets leder.

Trykring (3)

■Mekanisk fiksering



CONNEX – tekniske detaljer i systemet.
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CONNEX System

Kontaktflade for stor strømoverførsel

Isolation for høje spændinger

Robust mekanisk design

Gennemføring

G

G

G



Fjederbelastet funktion: 
Altid sikker forbindelse.

45



Eksempler

Anvendelse I transformere
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52 CONNEX System

VIGTIGT:
Kabel-
specifikation

Hvert CONNEX stik tilpasses det kabel det skal 

monteres på.

Ved ordre og helst ved tilbud skal vi have en udfyldt 

”specifikation form” der sikrer at såvel stil som 

installationsvejledning passer 100% på det kabel 

stikkene skal monteres på.

Eks. Lederdiameter, isolationsdiameter, ydre 

diameter, skærmopbygning, armering osv. 

En ”specifikationsform” skal foreligge for at 

produktion kan iværksættes.
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VIGTIGT:
Specialværktøj
Montering af CONNEX stik kræver nogle få 

specialværktøjer

Aksial presstang  og slaghoved..

Vi sender gerne oversigt over dette og andet værktøj 

fra Pfisterer.

Montering af CONNEX stik må kun udføres af 

certificerede montører hvis garantien på stik og 

tilbehør skal bevares.

Kurser kan gennemføres on-site eller hos Pfisterer i 

Tyskland.

Vi sender gerne prisoversigt for monteringskurser.

Monteringscertifikat



✓ Nem at installere - "plug-and-operate" 
teknologi på alle spændingsniveauer
gør Wexøe/Pfisterer til den ideelle 
partner ved decentral grøn energi-
produktion.

✓ PFISTERER (CONNEX) er den eneste
leverandør af mellem- og højspændings
system certificeret af DNV-GL for
offshore anvendelse.

✓ PFISTERER er førende med hensyn til
nøglefærdige kabelsystemer til offshore 
stationer.

Pfisterer's styrke i elproduktion.



Stikbart system til bl.a. 66 kV offshore kabelforbindelser

SEANEX

Verdens mest  
kompakte 72,5 kV   

stiksystem



Forbindelse mellem

GIS og transformer

Forbindelse mellem

søkabler og 

mølleinstallation

Interradialkabler

Stiksystem til

vindmølleanlæg



66 kV muffe til SEANEX stik

❑ Stikforbindelser til 

interradialkabler

❑ Hurtig og enkel installation 

med stikforbindelser

❑ Ingen håndtering af olie eller

gas

❑ Epoxy-kapsling, helt

berøringssikker

❑ Tilslutning af forskellige

kabeltyper og –diametre.

❑ Y-muffe for sløjfning af

kabler under udvikling



PFISTERER 72,5 kV "SEANEX" stik – specifikationer / fordele 

✓ Dimensioner: længde reduceret 30%, bredde 

reduceret 35% (sammenlignet med CONNEX str. 4.

✓ Vægt reduceret mere end 35%

✓ Maks. Lederdiameter: 36 mm (ca. 800 mm²)

✓ Kan anvendes til klasse 5 kabler

✓ Kan anvendes til PEX og EPR isolerede kabler

✓ Maks. Lederisolering = 55 mm

✓ Kortslutningsstrøm 60 kA – 1s

✓ Maksimal strøm 1'250 A

✓ Samme fordele som CONNEX systemet



PFISTERER 72,5 kV "SEANEX" muffe – specifikationer / fordele

✓ Dimensioner: længde reduceret 50%, 

bredde reduceret 25% 

(sammenlignet med CONNEX str. 4 muffe)

Y-muffe under forberedelse.

✓ Vægt reduceret mere end 50%

✓ Passer til SEANEX 66 kV stik

✓ Isolation: Epoxy (Cast Resin) Ingen olie / gas

✓ Berøringssikker

✓ Integreret forbindelse til forbindelse af kabelskærm

✓ Kapacitivt spændingsudtag

✓ Kan monteres I alle retninger (vandret / lodret)

✓ Hver fase kan placeres / monteres individuelt

✓ Kortslutningsstrøm 60 kA – 1s



PFISTERER 72,5 kV "SEANEX" gennemføring – specifikationer

✓ Dimensioner: I henhold til EN 50673:2018

✓ Spændingsfasthed I henhold til IEC 60840

✓ Passer til SEANEX 66 kV stik

✓ Isolation: Epoxy (Cast Resin)

✓ Kan monteres I alle retninger (vandret / lodret)



MV CONNEX installationskursus uge 17 - 2020

Emne

Dag 1

- Produktpræsentation.

- Teoretisk introduktion af Pfisterer 

CONNEX systemet.

- Praktisk præsentation af montering af 

Pfisterer CONNEX systemet

- Praktiske øvelser for deltagerne

Dag 2

- Praktiske øvelser for deltagerne

- Gennemgang af forskellige kabelbearbejdninger

- Spørgsmål

Dagsorden for kurset:





Kontakt

Peter Harrig Nielsen
Divisionschef
Civilingeniør

Tlf. +45 2550 6620
phn@wexoe.dk

Ole Nørlem
Produktchef 
Elektriker & 
stærkstrømsingeniør
Tlf. +45 4485 0455
onr@wexoe.dk

Karsten Ilsøe
Produktspecialist
El- installatør og 
stærkstrømstekniker
Tlf. +45 4061 6211
kil@wexoe.dk

Steen Hansen 
KAM Jylland & Fyn
Elektriker, el-installatør & 
stærkstrømsingeniør
Tlf. +45 2012 8298
sha@wexoe.dk

Henning Kræmmer
KAM Sjælland
Elektriker & el-installatør
Tlf. +45 4485 0476
hkr@wexoe.dk

Davut Cakmak
Kundecenter

Tlf. +45 4485 0493
dca@wexoe.dk Wexøe Webshop 

http://infovare.wexoe.dk/

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev med nyheder indenfor 

stærkstrøm, el-installation, automation og IT-

infrastruktur.

Tilmeld dig her

mailto:phn@wexoe.dk
mailto:onr@s-i.dk
mailto:kil@wexoe.dk
mailto:sha@s-i.dk
mailto:hkr@wexoe.dk
mailto:dca@wexoe.dk
http://infovare.wexoe.dk/
https://www.wexoe.dk/signup/
https://www.wexoe.dk/signup/


Tak for din 
opmærksomhed!

Find os her og bliv inspireret:

Dagens oplægsholder:

Ole Nørlem

Produktchef, WEXØE A/S Power Division

M: 2166 9787 

onr@wexoe.dk

https://www.linkedin.com/company/wexoe-as/
https://www.youtube.com/channel/UCad_H7PvhoJnOsw-QOrGJIA
https://www.wexoe.dk/

