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Standard Skaptyper 
 

Pos El.nr. Betegnelse Type Vekt 

1 28 363 17 
UNI Signalskap med stolpefeste 
For 230V IT nett. Antenne SMA-m tilkobling 

UNI-SIGUO 12,5 kg 

2 28 363 63 
UNI Signalskap med stolpefeste og dobbel 
kundeplate 
For 230V IT nett. Antenne SMA-m tilkobling 

UNI-SIGS-230D 12,5 kg 

3 28 363 54 
UNI Signalskap med veggfeste 
For 230V IT nett. Antenne med SMA-m 
tilkobling 

UNI-SIGSK 12,5 kg 

4 28 363 64 

UNI Signalskap med veggfeste og dobbel 
kundeplate 
For 230V IT nett. Antenne med SMA-m 
tilkobling 

UNI-SIGV-230D 12,5 kg 

5 28 363 47 
UNI Signalskap med stolpefeste 
For 230V IT nett. Antenne SMB-f tilkobling 

UNI-SIGUO 12,5 kg 

6 28 363 74 
UNI Signalskap med veggfeste 
For 230V IT nett. Antenne med SMB-f 
tilkobling 

UNI-SIGSK 12,5 kg 

 
 

1. Generell beskrivelse 
Skapene ble designet i 2007 og er tilpasset sammen med kunder frem til i dag. 
Det er levert forskjellige varianter tilpasset forskjellige behov underveis. 
Skapene er klargjort for enkel og raskest mulig montasje ute i nettet. 
Det er laget tilbehør for de fleste behov og montasjemåter. 
 

2. Funksjon 
Skapene er klargjort for både AMS innsamling og nettovervåkning. 
Skapene leveres med en montasjeplate (kundeplate) øverst i skapet hvor det er plass til målekonsentrator, 
måler eventuelt RTU som kan samle inn måleverdier for tilhørende trafokrets. 
AMS innsamling gjøres normalt i dag via Radio Mech eller fiberkabel. 
Overføring av de oppsamlede måleverdiene til strømleverandøren gjøres normalt via GSM – GPRS med 
overføring en gang i døgnet. 
FEF 2006 §6-6 sine krav om 2,5m klatrefri sone i stolpen er tatt vare på i dette systemet. 
Målere og konsentratorer bestemmes av brukeren. 
Nederst i skapet sitter en ferdigkoblet komponentplate. 
Vi har lagt klar ledninger for tilkobling av forskjellige funksjoner på kundeplaten. 
Se koblingsskjema 17-A2177. 
 

Skap og kondens. 
Kondens vil alltid kunne oppstå i skiftende værforhold inne i lukkede rom. Varm luft har mere lagret 
fuktighet i seg enn kald luft. Med varm luft i skapet og kalde vegger og tak på skapet så vil fukten i 
lufta kondensere på de kalde delene. 
Tak i skap er særlig utsatt for fuktnedslag. Tak har alltid en utstråling mot himmelen som fører til at 
det normalt er kaldere enn vegger i et skap. Det kan også være at snø legger seg på taket og 
kjøler det ned. 
Kondens vil ikke oppstå hvis lufta inne i skapet har samme temperatur som skapet. 
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Tetthet (IP-grad) og klima i skap. 
Skapet har tetthetsgrad IP44. 
 
Ut fra lang erfaring med aluminiumskap utendørs har vi kommet fremt til skapløsninger som har optimalt 
klima for elektronikk. 
Kondens er den største faren for elektronikk komponenter, ikke så mye temperaturer. 
Kondens lager irring på tilkoblinger og vil derfor over tid føre til feil på komponenter. 
EL-tjeneste startet med aluminiumskap i 1990 for bryterstyringer til høyspenningsbrytere. Vi har levert ca 
6500 slike skap til dette formålet til forskjellige klimasoner. Det er levert til Skandinaviske forhold med kulde 
og snø. Det er også levert mange skap til ørkenstrøk i Midt-Østen med veldig store forskjeller mellom natt 
og dagtemperaturer. 
Vi har også levert mange skap til jernbane blant annet Gardermobanen, hvor skapene står montert like ved 
linja hvor det kjører tog i 200km i timen. 
 
Vår erfaring med skap over så mange år er at de kan ikke være tette, da vil det dannes kondens i skapet. 
Tettheten til skapet er bestemt av ventilasjonsåpninger og dreneringsåpninger. 
Vi har brukt samme type ventiler i over 35 år. 
 
Det er kjørt klimaprøver på skapene både ved kysten og oppe på fjellet. 
 
Isolasjon i taket på skapet 
Isolasjonsplate i 10mm Sensaten er limt i toppen av skapet. 
Plata har tette porer slik at den ikke trekker fukt. 
Isolasjonsplaten skal hindre at det dannes kondensdråper i taket som kan dryppe ned på komponenter i 
skapet, hvis det oppstår kondens inne i skapet. 
 
Drenering 
Det er montert 2 stk. innstikksikre dreneringsnipler i bunnen av skapet 
 
Klima i skapet 
Skapet er utstyrt med både ventilasjon og varmeelement med termostat. 
Klimaet i skapet er registret hver time over ett år. 
Klimaet ble registret i ett skap ved kysten og ett på fjellet. 
Temperatur, luftfuktighet og duggpunkt ble registrert. 
Disse registeringene viser at det er et tørt og godt klima i skapene. 
 
Antenne GSM 
På alle standard skap er montert en vandalsikker GSM/GPRS antenne på taket av skapet. 
Den passer derved til alle frekvensområdene som brukes i dag: GSM 800, 900,1800, 2100 og 2600Mhz 
båndene. 2G, 3G og 4G 
Antennetypen er brukt siden 2008 på skap vi har levert av denne typen. Det vil si på flere tusen skap. 
Den er brukt som GSM kommunikasjon i forbindelse med flere fabrikat av konsentratorer: Aidon, Kamstrup 
og Embriqt. 
 
Strømtilførsel til skapet 
Matespenning bør vernes mot atmosfæriske overspenning, slik at de ikke føres inn i skapet. 
Mateledninger må være dobbeltisolerte hvis ikke matingen er sikret ned før innføring til skapet. 
 
Interne kabler i skapet 
Se Koblingsskjema 17-A2177 
Det er lagt frem totalt 11 ledninger, frem til kundeplate for måler-konsentrator. 
På den enden som ikke er tilkoblet er det påmontert isolerte endehylser.  
Matespenning til konsentrator-måler: 3 stk ledninger 
Jording: 1 stk ledning 
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Jordfeilalarm: 2 stk Ledninger for alarm på nettanalysator er lagt frem til kundeplate fra nettanalysatoren. 
 
 
Nullpunktsikring: 2 stk ledninger for alarm fra Nullpunktsikring er lagt frem til kundeplate fra rekkeklemmelist 
X1. 
RS 485 utgang fra Nettanalysator: 3 stk ledninger er lagt frem til kundeplate fra Nettanalysator. 
 
Jording 
Jordingsklemme for jording av skapet til ekstern jord er medlevert. 
Skap og dør er koblet sammen jordingsmessig med en Cu-lisse. 
Skapet er generelt utstyrt med riller / forhøyninger på montasjespor. 
Jordingskontakt med annet utstyr i skapet oppnås ved at toppen på rillene knuses ved tilskruing, 
oksydsjiktet brytes og elektrisk kontakt med aluminiumen i skapet vil etableres. 
I tillegg er det også innmontert jordingsrekkeklemmer. 
 
Kabelgjennomføringer i bunnen av skapet 
4 stk. Sorte Membrannipler. 1stk. for kabel med diameter mellom 14 og 20mm. 3 stk. for kabel med 
diameter mellom 8 og 14mm. Kabeldekslet (som brukes ved montasje på stolpe) dekker ytterligere 1 nippel 
for kabel med diameter mellom 8 og 14mm. Hull for denne må bores. Borested er markert. 
 
 
Kundeplate. 

 
 
Montert øverst i skapet og kan enkelt tas ut for å montere utstyr konsentrator-måler på. 
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Komponentplate. 

 
 
Montert nederst i skapet. 
Alle elektrisk komponenter er samlet på komponentplaten. 
Det fører til enkel utskifting av hele platen, hvis det er behov. I tillegg kan også hver enkelt komponent 
enkelt skiftes ut ved å koble fra ledninger og løsne komponent fra hurtigfesteskinne. 
Platen er ferdig koblet med nettanalysator, sikring, varmeelement, overspenningsvern og rekkeklemmer. 
 
 
Tilbehør. 
Det er laget forskjellig tilhør for å lette montasjen både på vegg og stolpe. 
Se brosjyre 
 

 
3. Vedlikehold 
Våre standardskap krever ikke systematisk vedlikehold 
 
 

4. Konstruksjon og tekniske data 
 
Aluminiumskap 
Består av to aluminiumsprofiler med et endelokk i topp og bunn. 
Aluminiumsprofiler: Sjøvannsbestandig Legering 6060-T6 eloksert i brun farge. 
Topp og bunn: UV-bestandig og slagfast plastmateriale PC glassfylt 503R svart farge. Beholder styrken ved 
lave temperaturer. Selvslukkende. 
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Antenne 

 
På alle standard skap er montert en vandalsikker antenne på taket av skapet. 
Frekvens: 
790-960MHz og 1710-2690MHz 
Impedans: 50Ω 
Kabellengde: 0,5m 
Kabeltilkobling SMA-m(han) eller SMB-f(hun) 
Andre kabeltilkoblinger kan leveres som overganger til denne, for tilpasning til forskjellig type utstyr. 
Den passer derved til alle frekvensområdene som brukes i dag: 
Mobil 800, 900,1800, 2100 og 2600Mhz båndene. 2G, 3G og 4G og i tillegg kan den også brukes for Radio 
Mech RF870-875,6MHz 
 
 
Låsesystem 

 
Standard 10mm Trekantlås, med mulighet for å sette på hengelås i tillegg. 
Det kan brukes vanlig kabelskapnøkkel eller Universalnøkkel fra EL-tjeneste på Trekantlåsen.  
På hengelås så kan man bruke sin egen standardsylinder. 
 
Ventilasjon 

 
Ventiler er laget med labyrint tetting for å hindre innstikk men samtidig ha en god ventilasjonseffekt. IP44 
Materiale: Brun Plast PA6 Halogenfritt og selvslukkende materiale  
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Montasjeplate Kundeplate 
Enkel kundeplata er montert øverst i skapet 

 
Avsatt plass for konsentrator, måler og kommunikasjon. 
Størrelse: 234x283mm (BxH). 
Nøkkelhullfester for å lette inn- og utmontering i skap. 
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Kundeplate dobbel 
Montert på samme sted som enkel kundeplate. Kan også byttes ut der det står enkel kundeplate i dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avsatt plass for målere, konsentrator og kommunikasjon. 
Nøkkelhullfester for lettere inn- og utmontering i skap 
 
 

Montasjeskinne 

 
Sporene i skapet gjør at det er enkelt å montere montasjeskinner i stedet for kundeplate hvis det er 
ønskelig. 
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Varmeelement med integrert termostat 

 
Effekt: 50W 
Integrert termostat: legger inn ved +5°C og kobler ut ved +15°C 
Fast innstilt termostat hindrer feiljustering av termostaten, som kan føre til uønskede hendelser. 
 
Universalinstrument – Nettanalysator 
CVM-Mini med alarmutgang for jordfeil. I tillegg kan måleverdier hentes ut av Nettanalysatoren via RS485 
utgang. 
Temperaturen i skapet kan også overvåkes via nettanalysatoren, hvis det er ønskelig. 
 
Koblings-Skilleklemme for strømtransformatorer 

 
Som standard leveres skille/kortslutningsklemme for to strømtransformatorer, kan leveres også for tre 
strømtransformatorer. 
Klemmer fra Wago 
 
 
Overspenningsvern 
Overspenningsvern med signalkontakt er standard i skapene. 
Overspenningsvern 440V 3p med signalkontakt for overvåkning av vernet. 
 
Sikringsautomat 
3-polt, In=16A, C-karakteristikk. 
Icn: 15kA/230V - 10kA/400V - IEC 60898 
Icu: 30kA/230V - 15kA/400V - IEC 60947 
Un: 240/415V 
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Stikkontakt 
Stikkontakt med jord for skinnemontering 
 
Stolpefester  

 
Medfører at det vil være en avstand på 190mm fra stolpen til baksiden av skapet. 
 
Veggfester 
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5. Koblingsskjema 
 
Skjema og tilkoblingsanvisning 230V IT: 
Tegningsnummer 17-A2177 
Viser spesifikasjon av komponenter og koblinger. 
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6. Målskisser 
UNI-Stolpeskap tegningsnummer 17-A2900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNI-veggskap tegningsnummer 17-A2904 
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