
Handleiding

Barnicol gietmoffen

Type A150, A210, A280, A310, A370, A470 voor fase-aansluitklemmen

Type A150, A210, A280, A310, A370, A470 voor fase-aansluitklemmen

Deze typen BARNICOL gietmoffen zijn ontworpen voor het doorverbinden of aftakken van 
kabels met kunststof-, rubber- of papierisolatie. Ze zijn eveneens goed bruikbaar voor 
het repareren van beschadigde kabels. BARNICOL is geschikt voor voedingskabels in een 
spanningsgebied tot 3,6/6 kV en voor telematicakabels. Het BARNICOL systeem is alleen 
geschikt voor horizontale montage.

Voorbereidingen voor 
het aanbrengen van 
de mof
De kabel en de mof 
dienen schoon, droog 
en vetvrij te zijn. Tijdens 
het gieten en uitharden 
is BARNICOL-hars 
gevoelig voor vocht 
(schuimvorming). De 
aanwezigheid van 
water (b.v. in de kabel) 
en nat zand e.d. in 
de mof moet worden 
voorkomen. Nadat de 
hars is uitgehard is 
BARNICOL-hars volledig 
ongevoelig voor vocht.

Om de juiste gietmof 
te selecteren kan 
gebruik gemaakt 
worden van de Barnicol 
kabelverbinding op 
www.draka.nl

Buitenmantel opruwen
Roughen outer sheath
Rendre la gaine extérieure rugueuse
Außenmantel aufrauhen
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1 Het aansnijden van de kabels 
Snij de kabels aan zoals aangegeven in 
fig. 1, over de lengte die is aangegeven in 
tabel “Afmetingen in mm”. Verwijder ook 
de eventueel aanwezige bewapening, 
zodanig dat nog een goede elektrische 
verbinding kan worden gemaakt. Laat van 
de binnenmantel aan beide zijden 1 cm 
staan. Aders grondig schoonmaken en 
ontvetten (bijvoorbeeld met wasbenzine) en 
vervolgens goed droog maken.

Maak de elektrische verbindingen
Bij omvlochten of gearmeerde kabels 
vervolgens het aardscherm doorverbinden. 
De buitenmantels over een lengte van 3 cm 
goed schoonmaken en opruwen met het 
bijgevoegde schuurlinnen zoals aangegeven 
in fig. 2.  

Buitenmantel opruwen

L = Lengte gietmof
La =  Aansnijlengte kabels

Gietmof type L LA
A150 175 90

A210 238 150

A280 308 220

A310 342 250

A370 402 310

A470 540 410

Het aanbrengen van de gietmof 
Vouw de schuimplastic ringen om de kabels, 
zoals  aangegeven in fig. 3. Het kleine gat 
moet zich altijd aan de bovenzijde bevinden. 
Breng de mof aan volgens de tekening op 
de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. 
De mof kan hierbij zonder risico op 
beschadiging aan de uiteinden enigszins 
worden opengebogen. Zorg dat de 
buitenmantels minimaal 3 cm in de gietmof 
steken. Druk de afsluitschotten stevig op 
hun plaats. 

Snij bij aftakkingen eerst in het betreffende 
schot  de uitsparing voor de aftakkabel uit 
(zie fig. 4). 

Controleer de afstand tussen de klemmen 
onderling en tussen de klemmen en de 
gietmof. Wanneer er onvoldoende afstand is 
(norm is 5 mm) kun je  gebruik maken van de 
bijgeleverde scheidingsschotjes (zie fig. 5). 

Bij voedingskabels voor systeemspanningen 
tot 600/1000 V dienen deze afstanden ten 
minste 5 mm te zijn; bij 1,8/3 kV ten minste  
15 mm; bij 3,6/6kV ten minste 25 mm. 
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Schuimplasic ringen

Uitsparingen
voor aftakkabel

Uitsparing voor aftakkabel
Provision for branch cable
Evidement pour dérivation
Aussparung für Abzweigkabel
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Mengen en gieten van de  
BARNICOL-giethars  
Giethars in 2 compartimenten-kneedzak 
Maak de papieren verpakking voorzichtig 
open en neem de kneedzak uit de verpakking.
 
Verwijder de scheidingsstrip zonder de 
kneedzak te beschadigen, zodat de twee 
componenten (hars en harder) gemengd 
kunnen worden. Het mengen gaat het beste 
bij kamertemperatuur (ca. 20 °C); bij lagere 
temperaturen wordt de hars stugger. Het 
uitharden duurt dan ook iets langer (zie fig. 6).

Meng beide componenten minimaal 3 
minuten, door de kneedzak zorgvuldig in 
alle richtingen te kneden (zie fig. 7). Zorg 
ervoor dat je altijd handschoenen draagt 
wanneer je de hars gaat gieten. Houd de 
kneedzak met de volle kant omlaag en knip 
aan de bovenkant een hoek af, waarna de 
hars in de mof kan worden gegoten. Houd er 
rekening mee dat de hars redelijk vloeibaar 
is. De bijgeleverde hoeveelheid giethars is 
voldoende voor het type mof.

Druk en wring de gemengde hars naar één 
kant van de kneedzak (zie fig. 8).
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Uitgeharde BARNICOL
Ausgehärtetes BARNICOL
Cured BARNICOL
BARNICOL durci

Uithardingstijd
Aushärtezeit
Curing time
Durée de durcissement Verwerkingstijd

Verarbeitungszeit
Working time
Durée d’utilisation

t oC Omgevingstemperatuur/Umgebungstemperatur/Ambient temperature/
Température ambiante
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3 min.

3 min.

3 min.

Het afsluiten van de gietmof 
Sluit de gietmof met het deksel en druk dit 
achtereenvolgens in het midden en aan de 
uiteinden goed aan (zie fig. 9).

Zorgvuldig werken 
In uitgeharde toestand is BARNICOL 
onschadelijk en geen chemisch afval. 
Sommige personen kunnen overgevoelig 
zijn voor nog vloeibare giethars. Neem 
ter voorkoming van klachten de volgende 
voorzorgsmaatregelen in acht: 
•  Wanneer in een afgesloten ruimte wordt 

gewerkt, goed ventileren.
•  Tijdens het uitharden niet met het gezicht 

dicht boven de mof komen.
•  Gebruik bij het verwerken van giethars de 

bijgeleverde plastic handschoenen.
•  Komt de huid toch in contact met de hars, 

was deze er dan grondig af.
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Voor XMvK, Vult of Hult kabel Voor Vulto, Vulta, Hulto , Hulta of  
VO-XMvKas kabel

Kwadratuur 
(mm2)

Aders Aders

1 2 3 4 5 2 3 4 5

1,5 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A150

2,5 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A150 A150

4 A150 A150 A150 A150 A210 A150 A150 A150 A210

6 A150 A150 A150 A150 A280 A150 A150 A210 A280

10 A150 A210 A210 A210 A280 A210 A210 A280 A280

16 A150 A210 A280 A280 A280 A280 A280 A280 A310

25 A210 A280 A280 A280 A310 A280 A280 A310 A310

35 A210 A280 A310 A310 A310 A280 A310 A310

50 A210 A280 A310 A310 A370 A310 A310 A370

70 A210 A310 A370 A370 A370 A310 A370 A370

95 A210 A370 A370 A370 A470 A370 A370 A370

120 A210 A370 A370 A370 A470 A370 A370 A470

150 A280 A370 A470 A470 A470 A370 A470 A470

185 A280 A470 A470 A470 A470 A470

240 A280 A470 A470

300 A280 A470 A470

Draka
Schieweg 9, 2627 AN Delft
Postbus 495, 2600 AL Delft
088 - 808 4444
info.nl@draka.com

Technische Helpdesk
T: 088-808 4808
E: helpdesk-nl@draka.com

bekijk de 
installatie video

http://www.draka.nl
http://www.draka.nl
http://www.draka.nl
mailto:info.nl%40draka.com?subject=
mailto:helpdesk-nl%40draka.com?subject=
https://www.draka-barnicol.nl

