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Installationsanvisning Kabelutsättningspunkt (KUP) stolpe 
Skanova art.nr. A 871 5850/03 
Linjator art.nr. 793901 

                        
   
KUP Stolpe A 871 5850/03           Kopplingsplintar                              Jordankare 
 
 
 
Allmänt 
 
Kabelutsättningspunkt (KUP) med produktnummer A 871 5850/03 är framtagen för att 
monteras där skåp saknas samt vid kabelbrunnar. 
KUP’en skall anslutas till kabelmarkeringsnätet för att möjliggöra spårning av kanalisation 
och kabel i mark. Den är försedd med tre stycken anslutningspunkter för anslutning av 
tongenerator samt en jordplint.  
Materiel för att ansluta KUP’en medlevereras.  
 

Utförande 
 
KUP A 871 5850/03 är tillverkad av varmgalvaniserat stål med jordankare och 
skylt/kopplingshuslock av aluminium. Anslutningsplintar är utförda för att passa såväl 
kopplingsklämma, typ batteriklämma, som 4mm banankontakt.  
Plintarna är färgmärkta, med motsvarande färgmärkning på anslutningsledningarna. Som 
standard levereras anslutningsledningarna 1m. Skarvmateriel, 3st klämmor och butylduk för 
förslutning av skarven, ingår i satsen. Tejp för eventuell avlastning ingår ej. 
 

Förberedelser 
 
Anslutningsledningarna är vid leverans instoppade i botten på stolpen tillsammans med 
skarvsatsen. Dra försiktigt ut ledningarna och påsen med skarvsatsen. 
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Trä ut ledningarna genom kabelgenomföringen innan stolpen ställs mot marken. 
Vik ut jordankaret. Lossa plinthuslockets spärr och vrid locket 180°. Stansa in önskade 
uppgifter i skylten/locket innan KUPen sätts i mark. 
 
 

Inkoppling till markeringsnät 
 
Anslut KUP’en till markeringsnätet med den medlevererade skarvmaterielen enligt nedan. 
KUP’ens anslutningar till tongenerator och anslutningstrådarna till markeringsnät är märkt 
med tre stycken olika färger och dessa skall kopplas in enligt följande: 
Grönmärkt ledning skall anslutas till kabelmarkeringsnät som följer avgrening. 
Orangemärkt ledning skall anslutas till kabelmarkeringsnät som fortsätter mot nästa 
kopplingspunkt. 
Blåmärkt ledning skall anslutas till kabelmarkeringsnät som går mot telefonstation/nod. 
Använd medföljande klämmor och förslut skarvpunkterna med butylduken. Avlasta vid behov 
skarvpunkten med eltejp (medföljer ej). 
 
 

Anslutning av tongenerator 
 
KUPen har fyra anslutningsplintar, blå, orange, grön och jord. Se kopplingsbild ovan. 
Plintarna passar ”batteri/testklämma” och/eller 4mm banankontakt. Om signal önskas på fler 
nät samtidigt kan banankontakter användas för ihopkoppling av näten. Jordplinten längst ner 
är ansluten till KUPens chassi och kan användas vid behov. 
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